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 :إلى العائلة الفاضلة بأكملها

و أحب ....ٌامن أنت أغلى من نفسً التً بٌن جوارحً ...      إلٌك أهدي هذه الكلمات 

فتزرعنً فً حدائق قلبك ’تغمرنً بحنانك ...إلً من روحً التً تسري فً جسدي

 ألف رحمة تتنزل علٌك ٌا أبً ’وتحمٌنً من نوائب الدهر وأوجاعه’تحرسنً بعٌونك ...

   إلــــــــــــــــــــــــــى من كان دعائها سر نجاحً و حنانها بلسم جراحً إلى أغلى 

 .الحباٌب أمً العزٌزة

إلى زوجً الفاضل الذي كان نعم الرفٌق .    إلى إخوتً و كل من ساندنً من قرٌب أو بعٌد

 .معً فً هذا العمل المتواضع إلى جامعة  مستغانم  تاع المعرفة

   إلٌـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــم جمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا 

   

 

 

 



 

 

 

 

 ’و األجمل أن ٌهدى الغالً إلى األغلى’         ما أجمل أن ٌجود المرء بأغلى شًء لدٌه

و ال ٌسعنً إال أن أتقاسم نشوتها إلى من      ’         هً ثمرة جهد جهٌد أجنٌها الٌوم

 األفراح و األقراح هً هـــــــــــدٌـــــــــة رمزٌة أهدٌها ’شاطرونً

             إلــــــــــــــى رمز الحب و الحنان أمً 

            إلـــــــــــــــى كل من ساعدنً فً مشوار هذا البحث 

            إلـــــــــــــى الذي ٌستحقون منً كل الحب و اإلحترام و التقدٌر

 .’أصدقائً          إلــــــــــــى كل 

الذي ٌعتبر ثمرة مجهود طوال حٌاتً ’          إلٌهم جمٌعا أهدي هذا العمل المتواضع 

 .الدراسٌة

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

 

 ~ أ ~
 

ٌعتمدحقلالتعلٌمٌةمنأهمالمجاالتالتًتهتمبقضاٌاالتدرٌساللغويشاملةغٌر

وعالقتها’منحٌثتحدٌدالسٌاسةالعامةللمعارفاللغوٌةوطبٌعةتنظٌمها’مجزأة

.وبطرقاكتسابهاوبكٌفٌةتفعٌلهاوالصعوباتالمتوقعة,بالمعلمٌن

،ولماكانلتعلٌم        تحتل القواعد النحوية مكانة بارزة في مراحل التعليم المختلفة

و’قواعداللغوٌةفًالمرحلةالمتوسطةدورهالكبٌرفًتكوٌنالمتعلموتوسٌعمعارفه

:وسمنامذكرتناهذهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ’تنمٌةمهاراتهاللغوٌة

فرصة"وفق المقاربة النصية السنة الثالثة متوسط أنموذجاتعليمية القواعد النحوية    "

.لدراسةأهمٌةالقواعداللغوٌةفًتعلٌمٌةاللغةالعربٌة

:ولقدافضتبناطبٌعةالبحثطرحاإلشكالٌةالتالٌة

مامفهومالتعلٌمٌة؟ماذانعنًبالظواهراللغوٌة؟ماأهمٌةتدرٌسه؟*

وهلدروسالقواعدالمقررةلتالمٌذالطورالمتوسطتتناسبوقدراتهماللغوٌة؟*

وبناءاعلىهذهاإلشكالٌةوانطالقامنمقتضٌاتالموضوعقسمناالبحثإلىفصلٌن

.فضالعنالمقدمةوالخاتمة

:حٌثتطرقنا

تضمن"تعليمية القواعد النحوية وفق المقاربة النصية"المعنون:الفصلاألولفً

مفهومالتعلٌمٌة،ماهٌةالقواعدالنحوٌة،الصعوباتالتًتواجهالتالمٌذفً:العناصرالتالٌة

..اكتسابالنحو،مفهومالمقاربةالنصٌة،ومزاٌاها

التقنيات المتبعة في تدريس الظواهر وفق "الموسومالفصلالثانًبٌنماتناولنافً

وفٌهتطرقناإلىكٌفٌةتدرٌسالقواعدفًالتعلٌمالمتوسط،اعتماداستبٌان"المقاربة النصية 

.وتحلٌلهونتائجه،باإلضافةإلىالهدفمتتدرٌسالقواعدالنحوٌةفًالتعلٌمالمتوسط

:التًاعتمدناعلٌهافًهذاالبحثالمراجعمنبٌنأهم



 :مقدمة

 

 ~ ب ~
 

.ألنطوانصٌاح"تعلٌمٌةاللغةالعربٌة"

فهدخلٌلزاٌد"أسالٌبتدرٌساللغةالعربٌة"

.محمدصالحالدٌن"تدرٌساللغةالعربٌة"

على"كوفًأحمد"وختاماالٌسعناإالأننعترفبالفضلالجمٌللألستاذالمشرف

.مساعدتهفًإنجازهذهالمذكرةونسألهللاالتوفٌق

 



تعلیمیة القواعد النحویة وفق المقاربة النصیة:الفصل األول

.مفھوم التعلیمیة:المبحث األول*

.ماھیة القواعد النحویة:المبحث الثاني*

المقاربة النصیة:المبحث الثالث*
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:   ر١ّٙذ

 

       مرحلة التعلٌم المتوسط هً المرحلة التً تلً مرحلة التعلٌم االبتدائً و مدتها أربع 

فالمتعلم فٌها ٌجتاز سنة و ٌنتقل إلى أخرى لٌصل إلى سنة تخرجه من هذه ,سنوات 

و فً هذه السنة ال بد له من مالمح تدل على أنه متعلم السنة الرابعة متوسط ,المرحلة

و ’ لٌدخل بها إلى سنة الرابعة,بمعنى مالمح ٌجمعها طوال ثالث سنوات من التعلم

 .ٌواصل تعلمه فً هذه السنة لٌخرج بمالمح تدل على تخرجه من هذه المرحلة

 :تم تقسٌم هذا البحث إلى المباحث اآلتٌة

 مفهوم التعليمية:المبحث األول

 ماهية القواعد النحوية:المبحث الثاني

 .المقاربة النصية:المبحث الثالث 
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تعلُوُت ال: الوبحث األول

 : هفهىم التعلُوُت -1

 ا١ٌٛٔب١ٔخ ، ٚ didaktitosاٌزٟ اشزمذ ِٓ وٍّخ Didactiqueٟ٘ رشعّخ ٌىٍّخ 

اٌشؼش اٌزؼ١ٍّٟ (اٌزٟ وبٔذ رطٍك ػٍٝ ٔٛع ِٓ اٌشؼش ٠زٕبٚي ششػ ِؼبسف ػ١ٍّخ أٚ رم١ٕخ 

. )
1 

ٚ ِب ٠ّىٓ االٌزفبد .  ١ٌظجؼ اٌزؼ١ٍُ أٚ فٓ اٌزؼ١ٍُ Didactique ٚ لذ رطٛس ِفَٙٛ وٍّخ 

فٟ خؼُ اٌفىش اٌٍغبٟٔ ٚ MF MAKEY ٠ؼٛد ئٌٝ اٌٍغبٟٔ"اٌزؼ١ٍّخ "ئ١ٌٗ أْ ِظطٍؼ 

".Didactique"اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ وبْ ٌٗ اٌفؼً فٟ ثؼش اٌّظطٍؼ اٌمذ٠ُ
2
 

فٟ دساعبد آ١ٌبد اوزغبة ٚ " اٌزؼ١ٍّخ"       ٚ خالطخ اٌمٛي ٠ّىٕٕب ؽظش ِٛػٛع 

رج١ٍغ اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي ِؼشفٟ ِؼ١ٓ فٟٙ رّضً فٟ آْ ٚاؽذ رفى١شا ٚ ِّبسعخ ٠مَٛ 

.ثٙب اٌّؼٍُ ٌّٛاعٙخ اٌؼشال١ً اٌزٟ ٠الل١ٙب فٟ رؼ١ٍُ ِبدرٗ 
 

 

: هفهىم التعلُن-1

" عبء ِٓ فؼً رؼٍُ ٚ ٘ٛ اٌزٍم١ٓ ، أٔٛاع اٌّؼبسف ٚ ئسشبد ئٌٝ لٛاػذ اٌغٍٛن        " 
1

 

: فٟ صالصخ رؼش٠فبد سئ١غ١خ " اٌزؼ١ٍُ"ٚ ٔؾظش ِفَٙٛ 

ٚ رىْٛ ٘زٖ "٘ٛ ِششٚع ئٔغبٟٔ ٘ذفٗ ِغبػذح األفشاد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚ فٟ اٌؼبدح  -1

3
اٌؾٛادس اٌّززب١ٌخ وٛٔٙب خبسعخ ػٓ ٔطبق اٌّزؼٍُ ِطجٛػخ أٚ ِغغٍخ أٚ 

" .ِٕطٛلخ ٚ غبٌجب ِب رذػُ اٌؼ١ٍّبد اٌذاخ١ٍخ ٌٍّزؼٍُ
2

 

 ٘ٛ ٔشبؽ رٛاطٍٟ ٠ٙذف ئٌٝ ئصغشح دافؼ١خ اٌّزؼٍُ ٚ رغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ، ٚ  -2

٠ٕذسط فٟ ِغّٛػخ ِٓ ٔشبؽبد ٚ اٌمشاساد اٌزٟ ٠زخز٘ب اٌّؼٍُ أٚ اٌز١ٍّز 
3 

. 

 
                                                             

 دار التنوٌرللنشر والتوزٌع،"التدرٌس العلمً والفنً الشقاق لمقاربة واألهداف"خالد لبصٌص 1

 131،ص2004
2

 130ص"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة،حقل تعلٌمٌة اللغات"أحمد حسانً  
دار المسٌرة للنشر والتوزٌع "التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة"محمد محمود الحٌلة 3

 21،ص1،1999والطباعة،ط
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 Learning :هفهىم التعلن -3

ئْ اإلٔغبْ ٠ؾزبط ئٌٝ اٌزؼٍُ إلػطشاسٖ ئٌٝ ِؼشفخ ألخش ٚ ئدسان اٌّٛعٛداد ػٍٝ ِبٟ٘ 

ٚ فٟ .  ػ١ٍٗ ثٕظشح خبطخ غ١ش لبطشح لذ رإدٞ ثبٌؼشٚسح ئٌٝ رغ١ش فٟ عٍٛن اإلٔغبْ 

 »Eductional»1942 psycholgy : فٟ ِإٌف ٌٗ ثؼٕٛاْ Gates٘زا اٌظذد ٠مٛي 

٠ّىٓ رؼش٠ف اٌزؼٍُ ثأٔٗ رغ١ش اٌغٍٛن رغ١شا رمذ١ِب ٠زظف ِٓ عٙخ ثزّضً ِغزّش ٌٍٛػغ " 

ٚ ٠ٕظف ِٓ عٙخ أخشٜ ثغٙٛد ِىشسح ٠جذٌٙب اٌفشد ٌالعزغبثخ ٌٙزا اٌٛػغ اعزغبثخ ِضّشح 

"
1
 

"ٚفك رٕظ١ّبد ِٛسٚصخ رغبػذ ػٍٝ اٌزؼٍُ " ٚ رغذس اإلشبسح ئٌٝ اٌزؼٍُ ٠ؾذس       
 

ئْ اٌزؼٍُ "ٚ ٠ذػُ رٌه ِٓ خالي لٌٛٗ «  Chomeskey » ٚ ٘زا ِب رؾذس ػٕٗ رشِٛغىٟ

 Reflexions Ofِٓ خالي وزبثٗ " ٘ٛ فٟ اٌجذء ِغأٌخ ِه ثبٌزفظ١ً داخً ٟ٘ فطش٠خ 

langage » «
2

 

اٌزؼٍُ ئرْ ػ١ٍّخ سال١خ رٙذف ئٌٝ اٌّؼبٌغبد إٌبعؾخ " ٚ فٟ األخ١ش ٠ؼذ  -

ٌٍّؼٍِٛبد رؾذ رأص١ش ػ١ٍّبد ِؼشف١خ داخ١ٍخ ٚ أخشٜ خبسع١خ ٚ ٠ّىٓ أْ ٔغٍّٙب 

 " :ف١ّب ٠أرٟ

اٌىفب٠خ ، ارٍخجشاد اٌغبثمخ ، اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ، اإلػذاء :ػٛاًِ رخض اٌّؼ١ٍّٓ  -

 .األوبد٠ّٟ ٚ إٌّٟٙ 

ِذٜ ِالئّزٙب ٌٍزال١ِز ِٓ ؽ١ش اٌٍغخ ٚ اإلدسان : ػٛاًِ رخض اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ -

أهداف و غاَاث تعلُوُت  -4

 أِضبي اٌّؼبطش٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ا٘زّبِبد   ٌمذ اؽزٍذ أ٘ذاف اٌزؼ١ٍُ ِىبٔب ثبسصا ث١ٓ     

Bloomثٍَٛ :
 
.

3
 

                                                             
 46ص"دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة"أحمد حسانً 1
 92المرجع نفسه،ص 2
 .32ص"قضاٌا ألسنة تطبٌقٌة دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة تراثٌة"مٌشال زكرٌا 3
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 ؽبٌٚٛا رمذ٠ُ األ٘ذاف اٌزم١ٍذ٠خ ِٓ خالي اػزجبس اٌزال١ِز ِؾٛس إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ ٠جٕٝ 

ػٍٝ ٘ز االػزجبس ػشٚسح رشو١ض ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ ػ١ٍٗ ، ٚ رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ ف١ٗ 

.
1
 

فاْ ِشوض األ١ّ٘خ ٠ٕزمً ِٓ اٌّؼٍُ ئٌٝ اٌز١ٍّز ؽ١ش رؾذ عٍطخ اٌّؼٍُ ، ٚ رزٛعغ  " 

 ..." . رٍمبئ١زِٗغبالد ؽش٠خ اٌز١ٍّز ٚ 

   فبٌٙذف اٌزؼ١ٍّٟ ٘ٛ ٘ذف ػبَ ٠ظف اٌّٙبساد اٌى١ٍخ إٌٙبئ١خ اٌزٟ ٠ٕزظش ِٓ اٌّزؼٍُ أْ 

.٠جشص٘ب ثؼذ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1  
 10،ص1992تونس "تجارب عربٌة فً التعلٌم األساسً"أنطوان حبٌب رحمة  2
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 هاهُت القىاعد النحىَت: الوبحث الثانٍ  

هفهىم النحى لغت و اصطالحا  -1

: لغت- أ

إٌؾٛ ئػشاة اٌىالَ ، ٚ إٌؾٛ ٘ٛ  (أ.ػ.ْ)عبء فٟ ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس رؾذ ِبدح 

اٌمظذ ٚ اٌطش٠مخ ، ٠ىْٛ ظشفب ٚ ٠ىْٛ اعّب ،ٚ ٔؾب ٠ٕؾٖٛ ٚ ٠ٕؾبٖ ٔغٛا ، ٚ ٔؾٛ اٌؼشث١خ 

ٚ ٘ٛ فٟ األطً ِظذس شبئغ أٞ ٔؾٛد ٔؾٛا ، ثمٌٛه لظذد لظذا ، صُ خض ....... ِٕٗ 

ثٗ أزؾبء ٘زا اٌمج١ً ِٓ اٌؼٍُ 
1
 

إٌْٛ ٚ اٌؾبء ٚ اٌٛاٚ وٍّخ  (أ. ػ . ْ )عبء فٟ ِؼغُ ِم١بط اٌٍغخ الثٓ فبسط فٟ ِبدح - 

رذي ػٍٝ لظذ ، ٚ ٔؾٛد ٔؾٖٛ ٌزٌه رغّٝ ٔؾٛ اٌىالَ ، ألٔٗ ٠مظذ أطٛي اٌىالَ ف١زىٍُ 

ػٍٝ ؽغت ِب وبْ اٌؼشة ٠زىٍُ ة
2

 

إٌؾٛ ٘ٛ اٌمظذ ، ٠مبي ٔؾٛد ٔؾٖٛ أٞ لظذد  (أ. ػ. ْ)عبء فٟ ِؼغُ اٌٛع١ؾ فٟ ِبدح -

أٔؾبء ، ٚ إٌؾٛ ػٍُ ٠ؼشف ثٗ أؽٛاي  (ط)لظذٖ ، فبٌطش٠ك ٚ اٌغٙخ ٚ اٌّضً ٚ اٌّمذاس 

أٚاخش اٌىالَ ئػشاثب ٚ ثٕبءا 
 
.

2
 

 :اصطالحا-ب

رؼذدد أساء اٌؼٍّبء فٟ رؼش٠فُٙ ٌٍٕؾٛ ٚ ٘زا ٌٍزجب٠ٓ ٚ عٙبد إٌظش اٌزٟ رجٕبٖ وً        

٘ٛ أزؾبء عّش والَ اٌؼشة فٟ "ُِٕٙ ،ؽ١ش ػشفٗ اثٓ عٕٟ فٟ وزبثٗ اٌخظبئض 

رظشفُٙ ئػشاثب ، ٚ غ١شٖ وبٌزٕج١ٗ ٚ اٌغّغ ، ٚ اٌزؾم١ش ٚ اٌزىغ١ش ٚ اإلػبفخ ٚ إٌغت ٚ 

اٌزشو١ت ٚ غ١ش رٌه ١ٌٍؾك ِٓ ١ٌظ ِٓ أً٘ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثأٍ٘ٙب فٟ اٌفظبؽخ ، ف١ٕطك ثٙب 

"ٚ ئْ ٌُ ٠ىٓ ُِٕٙ ٚ ئْ  شذ ثؼؼُٙ ػٕٙب سد ثٗ ئ١ٌٙب 
3
 

ارٍٕؾٛ ئّٔب أس٠ذ ثٗ أْ ٠ٕؾٛ اٌّزىٍُ ، ئرا : ثمٌٛٗ "األطٛي " ثٓ عشاط فٟ وزبثٗ ػشفٙب-

رؼٍّٗ والَ اٌؼشة ٚ ٘ٛ ػٍُ اعزخشعٗ اٌّزمذِْٛ ف١ٗ ِٓ اعزمشاء والَ اٌؼشة ؽزٝ ٠مفٛ 

ػٍٝ اٌغشع اٌزٞ لظذٖ اٌّجزذئْٛ ثٙزٖ اٌٍغخ
4
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عبء فٟ عبِغ اٌذسٚط اٌؼشث١خ ٌّظطفٝ اٌغالثٕٟ إٌؾٛ ٘ٛ ػٍُ ثأطٛي رؼشف ثٙب -

أؽٛاي اٌىٍّبد اٌؼشث١خ ِٓ ؽ١ش اإلػشاة ٚ اٌجٕبء 
1
 

ئْ إٌؾٛ ٘ٛ ػٍُ ثمٛا١ٔٓ ٠ؼشف ثٙب " اٌزؼش٠فبد" ٚ ػشفٗ اٌشش٠ف اٌغشعبٟٔ فٟ وزبثٗ -

أؽٛاي اٌزشو١ت اٌؼشث١خ ، ِٓ اإلػشاة ٚ اٌجٕبء ٚ غ١ش٘ب ، ٚ ل١ً إٌؾٛ ػٍُ ٠ؼشف ثٗ 

 ػٍُ ثأطٛي ٠ؼشف ثٗ طؾخ اٌىالَ ٚ فغبدٖ 91/20أؽٛاي اٌىٍُ ِٓ ؽ١ش 
2
 

ِٓ خالي اٌزؼش٠فبد اٌٍغ٠ٛخ ٚ االططالؽ١خ ٌٕؾٛ ٠ّىٕٕب اٌمٛي أْ إٌؾٛ ٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٞ 

٠جؾش فٟ أٚاخش اٌىٍّبد ئػشاثب ٚ ثٕبءا ثٙذف ػجؾ ٚ رم١ٕٓ ٘زٖ اٌىٍّبد ؽفبظب ػٍٝ  

. اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ عالِخ اٌٍغبْ ِٓ اٌٍؾٓ 

 

وظُفت النحى و الغزض هن تدرَضه : ثانُا 

: وظُفت النحى -1

رؾذس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍّبء لذ٠ّب ٚ ؽذ٠ضب ػٍٝ ٚظبئف إٌؾٛ ٚ اخزٍفٛا فٟ رٌه ، فّٓ         

: اٌمذاِٝ اٌز٠ٓ رؾذصٛا ػٓ اٌٛظ١فخ اثٓ فبسط فٟ وزبثٗ اٌظبؽت فٟ فمٗ اٌٍغخ ئر ٠مٛي 

اٌؼٍَٛ اٌغ١ٍٍخ اٌزٟ اؽزظذ ثٙب اٌؼشة اإلػشاة اٌزٞ ٘ٛ اٌفبسق ث١ٓ اٌّؼبٟٔ اٌّزىبفئخ فٟ 

اٌٍفع ، ٚثٗ ٠ؼشف اٌخ١ش اٌزٞ ٘خ أطً اٌىالَ ٚ ٌٛالٖ ِب ر١ّض فبػً ػٓ ِفؼٛي ، ٚال 

ِؼبف ػٓ ِٕؼٛس ، ٚال رؼغت ػٓ اعزفٙبَ ، ال ٔؼذ ػٓ رٛو١ذ
3

  

ال ٔضاع فٟ أْ إٌؾٛ ٘ٛ لبْٔٛ اٌٍغخ ٚ ١ِضاْ : ٠ٕٚظؼ ِٓ خالي لٛي اٌمٍمشٕزٞ            

.رم٠ّٛٙب
 

ٚ اٌزٞ ٠ضجذ أ٠ؼب أْ ٕ٘بن ٚظ١فخ ٌٍٕؾٛ ٚ اٌزٟ رّضٍذ ف١ّب لبٌٗ اثٓ خٍذْٚ ثٙزا         

اٌشأْ ، فمذ أدسوجؾغٗ اٌٍغٛٞ اٌغ١ٍُ ٚ رزٚلٗ ٌغّبي اٌؼشث١خ خطٛسح إٌؾٛ ٚ اإلػشاة صُ 

ر١ّضا ِغز١ٕشا ٚاػ١ب ث١ٓ طٕبػخ اإلػشاة ٌزارٙب ٚث١ٓ اٌٍّّىخ اٌٍغ٠ٛخ اٌزٞ ٠ٕجغٟ اٌؼًّ 

فمذ عؼً ٘زا اٌؼبٌُ ػٍُ إٌؾٛ أؽذ ....ِٓ أعً رى٠ٕٛٙب فٟ ٌغبْ ؽبٌت اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،
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 (اٌٍغخ ، إٌؾٛ ، اٌج١بْ ، األدة)األسوبْ األسثؼخ ٌؼٍَٛ اٌٍغبْ اٌؼشثٟ 
1

ٚسأٜ أْ اٌّمذَ 

ف١ٙب ٘ٛ ػٍُ إٌؾٛ ،ئر ثٗ ٔزج١ٓ أؽٛاي اٌّمبطذ ثبٌذالٌخ ٌٚٛالء اٌغًٙ أطً اإلفبدح
2

 

 

ئػبفخ ئٌٝ ٘إالء اٌؼٍّبء ٔغذ اٌجبؽضخ ظج١خ عؼ١ذ اٌغ١ٍطٟ اٌزٟ لبِذ ثؾظش ٚظبئف 

 :إٌؾٛ فٟ ػذح ٔمبؽ ٟٚ٘ وب٢رٟ  

. أٔٗ ٠ىفً عالِخ اٌزؼج١ش ٚ ػظّزٗ ِٓ اٌخطأ ، ٚ فُٙ ِؼٕبٖ دْٚ ٌجظ أٚ غّٛع  -

 .٠غبػذ ػٍٝ عّبي األعٍٛة ٚ عٛدرٗ ٚ دفئٗ ٚ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ  -

٠ؼ١ٓ ػٍٝ اعزؼّبي األٌفبظ ٚ اٌغًّ ٚ اٌؼجبساد اعزؼّبال طؾ١ؾب فززىْٛ ػٕذ  -

 .اٌذاسع١ٓ ػبداد ٌغ٠ٛخ ع١ٍّخ

رمظٟ ئدساوُٙ ٌٍّؼبٟٔ ٚ اٌزؼج١ش ػٕٙب ثٛػٛػ ٚ عالِخ ٚ ِٕٙب ٠ظجؾْٛ لبدس٠ٓ  -

 .ػٍٝ شؾز ػمٌُٛٙ ٚ رذس٠جُٙ ػٍٝ اٌزفى١ش اٌّزٛاطً إٌّظُ 

ِٚٓ خالي ٘زٖ ا٢ساء ٠ذ -
3

ػؼ ٌٕب ػشٚسح إٌؾٛ ٚٚظ١فزٗ فٙٛ لبْٔٛ اٌٍغخ ، اٌزٞ 

.ِٓ خالٌٗ ٠جشص اٌّؼٕٝ ٚ رىزًّ اإلفبدح 
4

 

 :   الغزض هن تدرَضه – ب 

ئْ شغفٕب ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ رّغىٕب ثٙب ألٔٙب ٌغخ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ، ال ٠ؼف١ٕب ِٓ               

ِغإ١ٌٚبرٕب ٌٍؼًّ ثىً ِب أر١ٕب رؼٍّٙب ، ٚرٌه ِّب ػٍك ثٕؾٛ٘ب ِٓ أساء دخ١ٍخ ، لذ رىْٛ 

ِٓ األعجبة اٌشئ١غخ ٌظؼٛثزٙب صُ ئػبدح ط١بغخ لٛا١ٕٔٙب اإلػشاث١خ ٚفك ؽبعبد ؽالثٕب 

 .إٌّٙغ١خ اٌٛظ١ف١خ
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فاْ دساعخ إٌؾٛ ١ٌغذ ػٕب٠خ فٟ ؽذ رارٙب فٟٙ رإدٞ دٚسا ِّٙب فٟ رؼ١ٍُ               

: اٌٍغخ ، ٔزوش أّ٘ٙب فٟ إٌمبؽ ا٢ر١خ 

. ر١ّٕخ صشٚح اٌطبٌت اٌٍغ٠ٛخ ػٓ ؽش٠ك ِب ٠ذسعٗ ِٓ اٌشٛا٘ذ ٚ األِضٍخ ٚ األعب١ٌت -

. ئدسان اٌؼاللخ ث١ٓ اإلػشاة ٚ اٌّؼٕٝ ٚ ئصشاء اٌٍغخ فٟ اإلثبٔخ ػٓ اٌّؼّْٛ -

اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخطأ ٚ اٌظٛاة ٚ ِشاػبح اٌؼاللبد ث١ٓ اٌزشاو١ت ػٓ ؽش٠ك اٌزؾ١ًٍ ٚ -

. اٌززٚق 

.اٌزؼّك فٟ فُٙ ثؼغ اٌمؼب٠ب إٌؾ٠ٛخ ػٍٝ ٔؾٛ رفظ١ٍٟ ِزىبًِ-
1
 

ٌٕؾٛ ٚ ٚظ١فزبْ سئ١غ١زبْ أٌّٚٙب اٌٙذف إٌظشٞ ٚصب١ّٔٙب اٌٙذف اٌٛظ١فٟ ٚ             

األ٘ذاف إٌظش٠خ ٌزذس٠ظ إٌؾٛ رشِٟ ئٌٝ رؼ١ُّ رؼ١ّّبد ػبِخ شبٍِخ ػٓ اٌٍغخ ٚ ٘زا 

٘ذف سئ١غٟ فٟ رذس٠ظ إٌؾٛ ألْ ٘زٖ اٌزؼ١ّّبد رؼزجش ػٛاثؾ ٠ّىٓ أْ ٠غزخذِٙب 

اإلٔغبْ فٟ ِٛالف ِّبصٍخ ئرا رٛفشد ف١ٙب ِمِٛبد أزمبي أصش اٌزذس٠ظ ٚ رؼ١ٍُ رٍه 

. اٌزؼ١ّّبد أِش ػشٚسٞ ٚ أعبعٟ ٚ ثخبطخ فٟ اٌّشاؽً اإلػذاد٠خ ٚ اٌضب٠ٛٔخ 

أِب األ٘ذاف اٌٛظ١ف١خ فٟٙ اٌزٟ رشِٟ ئٌٝ ِغبػذح اٌزال١ِز فٟ رطج١ك رٍه          

اٌزؼ١ّّبد ٚ اٌؾمبئك فٟ ِٛالف ٌغ٠ٛخ ِخزٍفخ ٌز١ّٕخ اٌمشاءح ٚ اٌىزبثخ ٚ اٌزؾذس ٚ 

االعزّبع ، وزٌه ِٓ األ٘ذاف اٌٛظ١ف١خ أْ ٠ىْٛ رؼ١ٍُ رٍه اٌزؼ١ّّبد فٟ ئؽبس ِٓ 

اٌّٛالف اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رغشٞ فٟ االعزؼّب
2

. ي
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هحاوالث تُضُز النحى عند القداهً و الوحدثُن  :ثالثا

رؼبفشد اٌغٙٛد ئٌٝ رط٠ٛش ِٕب٘ظ إٌؾٛ فٟ اٌّذاسط ، ٚ ػٍٝ األطؼذح ع١ّؼٙب ، ئر 

شٍّذ اٌّبدح إٌؾ٠ٛخ ٚ ِٕب٘غٙب ٚ ؽشائمٙب ، ٚ رٛع١ٗ اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍّبء ٚ اٌٍغ١٠ٛٓ ٚ 

اٌزشث١٠ٛٓ لذ٠ّب ٚ ؽذ٠ضب ئٌٝ ئ٠غبد اٌؾٍٛي اٌّالئّخ ٌز١غ١ش إٌؾٛ ٌطٍجخ ٚفٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌّإرّشاد ٚ إٌذٚاد اٌزٟ ػمذد ٌؼشٚسح ر١غ١ش ِبدح إٌؾٛ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ،ٚ رذ١ًٌ 

.اٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّزؼٍُ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
1
 

: قدَوا -أ

رؼزجش أٚي ِؾبٚالد اإلطالػ لذ٠ّب ِؾبٌٚخ خبف ثٓ ؽ١بْ األؽّش اٌجظشٞ اٌزٞ           

ِمذِخ فٟ إٌؾٛ أٌفٙب ػٕذِب رؼب٠ك ِٓ وضشح اإلعشاف ٚ اٌزط٠ًٛ ٚ – أٌف سعبٌخ عّب٘ب 

ػذَ ا٘زّبَ إٌؾبح ٌّب ٠ؾزبعٗ اٌّزؼٍُ ، ٚ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ طغش٘ب لذ ؽٛد ػٍٝ وً 

أعبع١بد إٌؾٛ اٌؼشثٟ رفبد٠ب ٌزؼم١ذاد ٚ اٌزؼش٠فبد  

أِب اثٓ عٕٟ أساد أْ ٠إٌف وزبثب ٚاػؾب فٟ إٌؾٛ ٚ اٌظشف ٠ٕبعت إٌبشئخ ٚ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ٚ ٠مزظش ف١ٗ ػٍٝ ػشع اٌّغبئً اٌظب٘شح فٟ ػجبسح ١ِغشح عٍٙخ ِٛعضح ،ِزغٕجب ػشع 

أساء اٌؼٍّبء ٚ رؼ١ٍالرُٙ اٌّخزٍفخ ، فأخز ثبٌشأٞ اٌزٞ ٠شاٖ طٛاثب ثظش٠ب أَ غ١ش ثظشٞ 

رؾم١مب العزمالي اٌشأٞ اٌؼبَ ٚ ػذَ اٌزؼظت ٌّز٘ت ِٓ اٌزا٘ت فٛػغ وزبة اٌٍّغ فٟ 

اٌؼشث١خ 
3

 

ٚ أٚي ِٓ ؽبٚي ر١غ١ش إٌؾٛ ثٕؾٛ فؼٍٝ وبٔذ ِؾبٌٚخ اثٓ ِؼبء اٌمشؽجٟ ِٓ           

خالي ِٙبعّزٗ ٌٕظش٠خ اٌؼبًِ اٌزٟ أعظ إٌؾبح ػ١ٍٙب أطٛي إٌؾٛ ٚ عٕٕٗ ٚ٘ٛ ٘غَٛ 

لظذٞ ِٕٙزا ):اٌشد ػٍٝ إٌؾبح – أساد ثٗ أْ  ٠ٍغ١ٙب ئٌغبء ٚ ٠ٙذِٙب ٘ذِب ف١مٛي فٟ وزبثخ 

اٌىزبة أْ أؽزف ِٓ إٌؾٛ ِب ٠غزغٕٟ إٌؾٛٞ ػٕٗ ٚأٔجٗ ػٍٝ ِب اعّؼٛا ػٍٝ اٌخطأ ف١ٗ 

فّٓ رٌه ادػبؤُ٘ أْ إٌظت ٚ اٌخفغ ٚ اٌغضَ ال ٠ىْٛ ئال ثؼبًِ ٌفظٟ ،ٚأْ اٌشفغ ِٕٙب 

...٠ىْٛ ثؼبًِ ٌفظٟ ٚ ثؼبًِ  ِؼٕٛٞ 
2
 

: حدَثا -ب
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لغّذ ِؾبٚالد االطالػ ئٌٝ لغ١ّٓ لغُ خبص ثاطالػ اٌىزبة إٌؾٛٞ ٚ أخش            

. ثاطالػ اٌّؾزٜٛ إٌؾٛٞ 

صُ ظٙشد ثؼذٖ ِؾبٚالد - اٌزّش٠ٓ–لغّذ ِؾبٚالد ػٍٝ ثبشب ِجبسن اٌزٞ أٌف وزبة 

ٚ رؼُ أسعٛصح –اٌزؾفخ اٌّىزج١خ ٌزمش٠ت اٌٍغخ اٌؼشث١خ –سفبػخ اٌطٙطبٚٞ فأٌف سعبٌخ 

ٚالزظش ف١ٙب  ػٍٝ أثٛاة إٌؾٛ – عّبي األعش١ِٚخ –رغّغ لٛاػذ إٌؾٛ ثا٠غبص عّب٘ب 

اٌشئ١غ١خ 
1
 

صُ ظٙشد أُ٘ ِؾبٌٚخ فٟ اٌزأ١ٌف اٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش ف١ٙب ِؾبٌٚخ وً ِٓ ػٍٟ 

اثزذائٟ )إٌؾٛ اٌٛاػؼ ٌٍّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌضالس –اٌغبسَ ٚ ِظطفٝ أ١ِٓ فٟ وزبثّٙب 

(،ئػذادٞ ،صبٔٛٞ
2
 

 

: إصالح الوحتىي النحىٌ -2

رؼذ ِؾبٌٚخ ئثشا١ُ٘ ِظطفٝ فٟ وزبثٗ ئؽ١بء إٌؾٛ اُ٘ ِؾبٌٚخ ٌزغ١ش إٌؾٛ ػٍال           

أعبط ػ١ٍّخ ؽ١ش ٠شٜ اْ إٌؾ١٠ٛٓ لذ فبعغٛ إٌؾٛ ، فمظشٚا ثٗ ػٓ أْ ٠زٚق عّبي 

: اٌؼشث١خ ، ٚ لبَ فٟ ِؾبٌٚزٗ ثبٌز١١ّض ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌمٛاػذ 

. ٔٛع ال رغذ فٟ رؼٍّٗ ػغشا ، ٚال فٟ اٌزضاِٗ ػٕبء ، ٚ ال ٠ىضش ف١ٗ اٌخالف ث١ٓ إٌؾبح -

ٔٛع أخش ٠غًٙ دسعٗ ، ٚ ال ٠ىضش ف١ٗ اٌخالف وشفغ االعُ أٚ ٔظجٗ فٟ ِٛاػغ ِٓ -

.اٌىالَ 
1 
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 هفهىم القىاعد النحىَت لغت واصطالحا: رابعا 

 :لغت  - أ

عبء فٟ ٌغبْ اٌؼشة اٌمبػذح فٟ اٌٍغخ فٟ األطً األط ، ٚ اٌمٛاػذ األعبط ،ٚ لٛاػذ 

اٌج١ذ أعبعٗ ٟٚ٘ فٟ األِٛس اٌؾغ١خ ، ئال أٔٙب اعزؼٍّذ فٟ األِٛس اٌّؼ٠ٕٛخ ٟٚ٘  

.ثزٌه لٛاػذ اٌؼٍَٛ ،ٚ اٌمبػذح ِب ٠مؼذ ػ١ٍٗ اٌشٟء أ١٠غزمش ٠ٚضجذ 
1
 

 :اططالؽب  - ب

.اٌمبػذح لؼ١خ و١ٍخ ِطجمخ ػٍٝ ع١ّغ عض٠ئبرٙب  -
2
 

. اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ ٟ٘ لٛاػذ اٌزؼج١ش٠خ ثبٌٍغخ ٚ ؽش٠مخ رشو١جٙب لجً وً شٟء-

اٌمبػذح إٌؾ٠ٛخ ٟ٘ ؽبئفخ ِٓ اٌّؼب١٠ش ٚ اٌؼٛاثؾ اٌّغزٕجطخ ِٓ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚ -

. اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف ِٚٓ ٌغخ اٌؼشة 

ِٚٓ خالي اٌزؼش٠فبد ٠ّىٕٕب اٌمٛي ثأْ اٌمٛاػذ ٟ٘ األعظ ٚ األػّذح ٚ اٌّشرىضاد اٌزٟ 

لٛاػذ إٌؾٛ ، لٛاػذ اٌش٠بػ١بد ،لٛاػذ اٌف١ض٠بء ، ؽ١ش : ٠مَٛ ػ١ٍٙب وً ػٍُ فٕمٛي 

 .رغزٕجؾ ٘زٖ اٌمٛاػذ ِٓ أطٛي ٘زا اٌؼٍُ 

 

الصعىباث التٍ تىاجه التالهُذ فٍ اكتضاب القىاعد النحىَت  : خاهضا

ِّب ال س٠ت ف١ٗ أْ داسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ؼبْٔٛ ِشمخ ٚ عٙذا فٟ دسط إٌؾٛ             

دْٚ غ١شٖ ِٓ اٌفشٚع ،ٚ٘زٖ اٌّؼبٔبح وبٔذ فٟ اٌّبػٟ ٚ ِبصاٌذ لبئّخ ٚ عزغزّش ئرٌُ 

ِبصاي إٌؾٛ اٌؼشثٟ ػٕذ ):رغذ ؽال ٌٙزا اٌذسط ٚ عج١ً ٠ذًٌ طؼبثٗ ،فٙزا اٌغٛاسٞ ٠مٛي

أٍ٘ٗ ػغ١شا غ١ش ٠غ١ش ِٚضبس شىٜٛ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ عٛاء ٚلذ طبسد ِشىٍخ 

ِٓ ِشىالد اٌزؼٍُ، فذساعزٗ ثبٌٕغجخ ئٌٝ اٌطٍجخ أشجٗ ثبٌظخش اٌظٍذ ال ؽؼُ ف١ٗ ٚال فبئذح
 )

فٕغذ اٌّزؼٍُ ثؼذ ِبدح اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ طؼجخ ٌّب ف١ٙب ِٓ رؼم١ذاد ٚػؼذ ِٓ اٌّإٌف١ٓ 

ِغجمب، ٚ االػزّبد ػٍٝ االعزٕجبؽ ٚ اٌّٛاصٔخ ِٚب ف١ٙب ِٓ رفش٠ؼبد ٚ رمغ١ّبد ٚ ئؽغبط 

 .     اٌّزؼٍُ ثأٔٙب لٛا١ٔٓ ِغشدح رزطٍت ِغٙٛدا فىش٠ب العز١ؼبثٙب
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اٌمٛا١ٔٓ ٌظؼٛثخ رؼٍّٙب ،ثبإلػبفخ ئٌٝ وضشح اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ  ػذَ اعزغبغزٗ  رٍه     فاْ 

ٚ رشؼجٙب ٚ وضشح رفظ١الرٙب ثٕؾٛ ال رغبػذ ػٍٝ رضج١ذ ٘زٖ اٌّفب١ُ٘ فٟ أر٘بْ اٌطٍجخ ثً 

.رغؼٍُٙ ٠ؼ١مْٛ ثٙب ،ثً رغؼٍُٙ ٠ؾفظْٛ اٌمبػذح ٚ رٕغٝ ثّغشد أزٙبء اٌذسط إٌؾٛٞ 
1
 

وّب ٔغذ ِٓ اٌظؼٛثبد اوزغبة اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ ػذَ سثطٙب ثى١ٍبرٙب ٚ ئدساعٙب رؾذ 

اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رٕطٛٞ رؾزٙب ، فٕغذ اٌّٛػٛع اٌٛاؽذ ٠فشع ئٌٝ ػذد ِٓ 

اٌّٛػٛػبد ٚ ِٕٙب ِضال ِب ٔغذٖ فٟ اٌفؼً اٌّؼبسع ٚ عضِٗ ٚٔظجٗ ٚ ثٕبئٗ ٚوً 

ِٛػٛع لبئُ ثزارٗ ِزفشع ٌٗ لٛاػذٖ ، ِّب ٠شزذ أفىبس اٌذاسط ٚ ِجزغبٖ اٌزٞ ٠ش٠ذ 

 .اٌٛطٛي ئ١ٌٗ ،وضشح اٌزأ٠ٚالد فٟ األطٛي ،فؼال ػٓ ششؽٙب ػمذٖ ٚػغشٖ أِبَ اٌمبسب
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~ 17 ~ 
 

: هىقف التزبىَُن هن تدرَش القىاعد النحىَت: صادصا

: افزشق اٌزشث٠ْٛٛ ئٌٝ لغ١ّٓ فٟ رذس٠ظ اٌمٛاػذ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 

٠شٜ ثؼغ اٌّشث١ٓ أٔٙال ػشٚسح إلفشاد ؽظض ِؼ١ٕخ : الفزَق الوعارض : أوال    

ٌزذس٠ظ اٌمٛاػذ اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌّشؽٍخ األعبع١خ ،َ ئّٔب ٠ىزفٟ ثىضشح اٌّشاْ ٚ اٌزذسة ػٍٝ 

األّٔبؽ اٌٍغ٠ٛخ لشاءح ٚ وزبثخ ،ٚ ٠فؼٍْٛ االػزّبد ػٍٝ اٌّؾبوبح ٚ اٌزم١ٍذ فٟ رم٠ُٛ أٌغٕخ 

:اٌزال١ِز، ٚ ٠ؾزظ أطؾبة ٘زا اٌشأٞ ٌّٛلفُٙ ثّب ٠ٍٟ
1
 

أْ اٌطفً ٠ٍغأ ئٌٝ ِؾبوبح األّٔبؽ اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ ٠غّؼٙب ِٓ اٌّؾ١ؾ  ٚ ٠ؾغٓ اعزؼّبٌٙب -1

. دْٚ اٌؾبعخ ئٌٝ ششؽٙب ٌٗ ،فّٓ ٕ٘ب ال ٠ّىٓ رؼ١ٍُ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ دْٚ أْ ٔذسعٗ ئ٠ب٘ب 

أْ اٌٍغخ ٔشأد لجً اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ ثؾ١ش وبْ األػشاة ٠ٕطمْٛ اٌٍغخ ثفطشرُٙ ٚ -2

. عٍجمزُٙ دْٚ اٌؾبعخ ئٌٝ رؼٍُ لٛاػذ اٌٍغخ

 .أْ رذس٠ظ اٌمٛاػذ ثظٛسرٙب اٌؾب١ٌخ ٍِّخ ٚ رٕفش اٌزال١ِز ِٓ اٌٍغخ -3

 أْ رذس٠ظ اٌمٛاػذ وّبدح ِغزمٍخ رٛؽٟ ثأٔٙب غبثخ فٟ ؽذ رارٙب ٚ ١ٌغذ ٚع١ٍخ ٌغب٠خ -4

 

 ٚ ٘إالء ٠مشْٚ أْ رذس٠ظ اٌمٛاػذ أِش ال ِفش ِٕٗ، ٚال ٠ّىٓ :الفزَق الوؤَد:ثانُا

:االعزغٕبء ػٕٗ ٠ٚغزٕذْٚ فٟ سأ٠ُٙ ئٌٝ ِب ٠ٍٟ 
2
 

أْ ِؾبوبح فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش غ١ش ِزٛفشح ؽ١ش رغ١طش اٌؼب١ِخ  ؽزٝ ػٍٝ ؽظض -1

. اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

اٌمٛاػذ .  أْ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ رغبػذٔب فٟ اوزشبف األخطبء ٚرغٕجٙب فٟ إٌطك ٚ اٌىزبثخ-2

إٌؾ٠ٛخ رشثٟ فٟ اٌزال١ِز اٌمذسح ػٍٝ اٌم١بط إٌّطمٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ دلخ اٌزفى١ش ٚ 

. اٌزؾ١ًٍ ٚ االعزٕجبؽ 

أْ طؼٛثخ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ ٔبعّخ ػٓ ؽج١ؼخ إٌّٙبط اٌّذسعٟ ٚ اٌّذسع١ٓ ٚأعب١ٌت -4

االِزؾبٔبد ٚ ١ٌغذ ػٓ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ فٟ ؽذ رارٙب  
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 ٚثٕبءا ػٍٝ ِٛلف اٌفش٠م١ٓ ِٓ رذس٠ظ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ ٠ّىٓ أْ ٔغزخٍض ؽش٠مخ ٚعط١خ 

: رمشة ِٓ ٚعٙزٟ ٔظش اٌفش٠م١ٓ ٚرٌه ػٍخ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

اعزخذاَ اٌطش٠ك اٌؼشػ١خ فٟ اٌظفٛف األٌٚٝ ، ِٚٓ صّب فٟ اٌظفٛف اٌؼ١ٍب األعبع١خ -1

.
1

 

أْ ال ٠مؾُ اٌطالة فٟ اٌزفظ١الد ، ِٚغبئً اٌخالف إٌؾٛٞ ،ٚ ؽفع األِضٍخ ٚاٌمٛاٌت -2

اٌمذ٠ّخ ٚ ٠غزؼبع ِٓ رٌه ثبػزجبس اٌمٛاػذ اٌزٟ ٌٙب أ١ّ٘خ ٚظ١ف١خ ٚ رخذَ ؽبعبد اٌطفً 

. ، ٚرغؼفٗ فٟ عؼخ ٔطمٗ ٚ وزبثزٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقاربت النصُت  : الوبحث الثالث 

:تعزَف الوقاربت النصُت -1
2

 

رؼٕٟ اٌّمبسثخ إٌظ١خ فٟ "إٌض"ٚ " اٌّمبسثخ"ٟ٘ ٌفع ِىْٛ ِظطٍؾ١ٓ             

ِغّٛػخ ؽشائك اٌزؼبًِ ِغ إٌض ٚ رؾ١ٍٍٗ ث١ذاغٛع١ب ألغشاع "رؼ١ّ١ٍبد اٌٍغخ أٔٙب 

                                                             
 56ص"أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"فهد خلٌل 1
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~ 19 ~ 
 

رؼ١ّ١ٍخ 
 

ٚ ٠ؼٕٟ ٘زا اٌزؼش٠ف أٔٙبؽشائك ٚ آ١ٌبد رؾ١ًٍ إٌض ئٌٝ ث١ٕبرٙب اٌفىش٠خ ٚ 

اٌٍغ٠ٛخ ٚفك اٌّغز٠ٛبد اٌٍغ٠ٛخ ِٓ اٌّغزٜٛ اٌظٛرٟ ٚ اٌظشفٟ ٚ اٌزشو١جٟ ٚ 

اٌذالٌٟ ، ٚ رٌه ِغ ِشاػبح خظبئض اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ،ٚ رٌه أطاللب ِٓ عؼً إٌض 

. ِؾٛسا أعبع١ب ٌغ١ّغ رؼ١ٍّبد ٚ ٔشبؽبد اٌٍغخ 

 وّب رؼشف أ٠ؼب ِٓ إٌّظٛس اٌج١ذاغٛعٟ أٔٙب رؼ١ّ١ٍخ رٙزُ ثذساعخ ث١ٕخ إٌض          

ٚ ٔظبِٗ ،ئر أْ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ٘ٛ اٌزؼبًِ ِؼٙب ِٓ ؽ١ش ٟ٘ خطبة أٚ ٔض ِزىبًِ 

األعضاء
1

٠ٚؼٕٟ ٘زا اٌزؼبًِ ِغ شىً إٌض أٞ ِغ ٔٛػٗ ٚ ّٔطٗ ٚ ِإششارٗ ،ٚ رؾ١ٍٍٗ 

. ئٌٝ ػٕبطش ٚ أعضاء ِىٛٔخ ٌٗ ، ٚ ِشاػبح االٔغغبَ ٚ االٔغبق ث١ٓ األٔشطخ  

:  ئْ رطج١ك اٌّمبسثخ إٌظ١خ رخذَ ٚظ١فز١ٓ رشث٠ٛز١ٓ أعبع١ز١ٓ

 

فجٛاعطخ دساعخ إٌظٛص ، ٠مف اٌّزؼٍُ ثشىً  :ٚظ١فخ رزؼٍك ثبٌّزٍمٟ ٚ اٌفُٙ-1

أفؼً ػٍٝ ِؼب١ِٕٙب ٚ لظذ٠ٗ أطؾبثٙب،ٚفٟ ِغزٜٛ أوضش رؼش٠جب ،٠ٚذسن ا١ٌ٢بد 

 .اٌّزؾىّخ فٟ رؼٍك اٌج١ٕبد إٌظ١خ 

 

:ٚظ١فخ رزؼٍك ثبإلٔزبط-2
2

ثّغشد فُٙ اٌّزؼٍُ ٌٍطش٠مخ اٌزٟ رزىْٛ ثٙب إٌظٛص ٚ 

إٌّطك اٌزٞ ٠ؾىّٙب ع١غزضّش٘ب فٟ ئػبدح ثٕبء إٌظٛص ،خبطخ ثٗ رزؼّٓ ػٕبطش 

االٔغبق ٚ االٔغغبَ  ، ٚرز١ؼ ٌٗ رٍمٟ اٌّٛػٛػبد ثشىً ع١ذ ٚ ئدسان اٌزشاثؾ ث١ٓ 

اٌج١ٕبد اٌفشػ١خ ٌٍٕض، صُ اٌج١ٕخ اٌى١ٍخ ٌٍٕض، أِب لذسح اإلٔزبط فزىّٓ ِٓ ئٔزبط 

ِٛػٛػبد ،ٚرٌه ثٛػغ ِغًّ ٌٍّٛػٛع اٌّجزىش ِغ اٌؾشص ػٍٝ رشر١ت ػٕبطشٖ 

رشر١جب ِٕطم١ب ع١ٍّب،ٚػٍٝ ِطبثمخ ٌألّٔبؽ ٚ إٌّبرط إٌظ١خ ،٠ٚؼٕٟ ٘زا أْ ثّغشد 

فُٙ اٌّزؼٍُ ٌى١ف١خ رىْٛ إٌظٛص اٌزٞ ٠ؾىُ اشزغبٌٙب،ؽ١ش ٠زّىٓ اعزضّبس رٌه فٟ 

. ئٔزبط إٌظٛص شج١ٙخ ٌٙب 

: أصاس الوقاربت النصُت-2
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~ 20 ~ 
 

٠ؼذ إٌض اٌّؾٛس األعبعٟ اٌزٞ رذٚس ؽٌٛٗ ع١ّغ إٌشبؽبد اٌٍغ٠ٛخ، فٙٛ           

فُٙ إٌّطٛق ٚ اٌّىزٛة ٚ اٌزؼج١ش إٌّطٛق ٚ  )إٌّطٍك األعبعٟ فٟ رؾم١ك وفبءارٙب 

. (اٌّىزٛة

اٌزّبعه ث١ٓ اٌغًّ اٌّىزٛثخ ٌٍٕض ٚ " فبٌّمبسثخ إٌظ١خ رمَٛ أعبعب ػٍٝ         

أٞ إٌض ثبػزجبسٖ إٌّطٍك فٟ رمذ٠ُ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ ،ٚ ٠ؼزجش ٘ٛ ..." اٌغ١بق إٌظٟ

اٌج١ٕخ اٌىجشٜ اٌزٟ رظٙش ف١ٗ وً اٌّغز٠ٛبد اٌظٛر١خ اٌظشف١خ ٚ اٌزشو١ج١خ ٚ اٌذال١ٌخ 

،ٚ٘ٛ ثزٌه ٠ىْٛ اٌّؾٛس اٌزٞ رذٚس ؽٌٛٗ ع١ّغ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ ، ٚ ػ١ٍٗ فٙٛ 

 .(اٌمشائ١خ،اٌىزبث١خ اٌزؾ١ٍ١ٍخ )األعبط فٟ ثٕبء اٌىفبءاد اٌّخزٍفخ 
1

 

 

 

: عناصز الوقاربت النصُت -3

: ٠إخز ثؼ١ٓ االػزجبس صالصخ ػٕبطش فٟ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ٟٚ٘

رشًّ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ػٍٝ أعئٍخ ؽٛي إٌض ِٛعٗ ٌٍزال١ِز : (فُٙ إٌض)اٌجٕبء اٌفىشٞ  (1

،رإدٞ ئٌٝ اإلعبثخ ػٕٙب ئٌٝ فُٙ أفىبس إٌض ٟٚ٘ خطٛح ٘بِخ ٚ عضء ال ٠زغضء ِٓ 

ٔشبؽ اٌمشاءح إٌض
1

. 

٠ؼذ اٌجٕبء اٌفٕٟ ِشؽٍخ ػشٚس٠خ ِٓ ِشاؽً دساعخ إٌض اٌزٞ ٠ّىٓ :اٌجٕبء اٌفٕٟ (2

.اٌز١ٍّز ِٓ ر١ّٕخ رٚلٗ اٌفٕٟ ٚ اوزغبة لذسح اٌزؼج١ش اٌغ١ذ ٚ اإلثذاع اٌٍغٛٞ
2

 

٠زؼشع اٌز١ٍّز فٟ ٘زا اٌغبٔت ئٌٝ اٌمبػذح اٌٍغ٠ٛخ اٌّمشسح أٚ ِب ٠ؼشف  :اٌجٕبء اٌٍغٛٞ (3

ثبٌظب٘شح اٌٍغ٠ٛخ ،٠مَٛ اٌجٕبء اٌٍغٛٞ ػٍٝ دػٛح اٌز١ٍّز ئٌٝ ِالؽظخ االعزؼّبالد 

اٌٍغ٠ٛخ ٌٍمبػذح اٌزشو١ج١خ ،ٚ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ ِذػّخ ثبٌششػ ِزجٛػخ ثبٌمبػذح 

اٌزٟ رؼجؾ ٘زا االعزؼّبي ٌٍززو١ش،ٟٚ٘ اٌمبػذح اٌزٟ ٠فزشع ِٓ اٌز١ٍّز أْ ٠زٛطً 

. ئ١ٌٙب ػٓ ؽش٠ك االعزٕزبعبد

                                                             
 123المرجع السابق،ص" الدلٌل البٌداغوجً"ٌنظرصالح الحثروبً 1
مجلة "المقاربة النصٌة فً كتاب اللغة العربٌة،السنة الثالثة من التعلٌم المتوسط"لٌلى شرٌفً 2

 .48،ص2014،جامعة معمري،تٌزي وزو،25الممارسات اللغوٌة ،ع
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ففٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠زُ ط١بغخ أعئٍخ رزٕبٚي ف١ٙب اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّزٛاعذح فٟ إٌض، 

ؽ١ش رخذَ اٌىفبءح اٌزٟ رفشع ػٍٝ اٌز١ٍّز رؾم١مٙب ،ٚ ػ١ٍٗ فاْ إٌض ٘ٛ إٌّطٍك فٟ 

االعزؼّبالد ٚ اٌّّبسعبد اٌٍغ٠ٛخ، ؽ١ش أْ االػزّبد ػٍٝ اٌّمبسثخ إٌظ١خ فٟ رؼ١ٍُ 

إٌشبؽبد اٌٍغ٠ٛخ ٌٙب دٚس ٚ أ١ّ٘خ وج١شح فٟ رؼ١ٍُ رٍه إٌشبؽبد ثبػزجبس٘ب رزخز 

.إٌض ِؾٛسا سئ١غ١ب ٌزؼ١ٍُ ع١ّغ ٔشبؽبد اٌٍغخ 
1

 

 

: هضتىَاث الوقاربت النصُت-4

ٚ ٠ىْٛ رٌه ِٓ خالي رؼبًِ اٌّزؼٍُ ِغ إٌض ،فأٗ :(اٌفىشٞ)اٌّغزٜٛ اٌذالٌٟ )1

٠ضشٞ لبِٛعٗ اٌّؼغّٟ ثأٌفبظ عذ٠ذح راد دالالد ،٠ٚضشٞ سط١ذٖ اٌفىشٞ ثبٌزؼشف 

،ّٔطٗ ،خظبئظٗ ،ِٓ خالي ٘زا ٔغزٕزظ أْ اٌؼاللخ بُنتػٍٝ ِخزٍف ِمِٛبد إٌض، 

اٌذال١ٌخ اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ اٌٍفع ٚ اٌّؼٕٝ ٟ٘ اٌزٟ رغؼً اٌز١ٍّز ٠ضشٞ سط١ذٖ اٌٍغٛٞ 

ثّفشداد عذ٠ذح راد دالٌخ ٚ االؽالع ػٍٝ إٌّؾ ٚ خظبئض إٌض ػٓ ؽش٠ك 

.اوزشبف ٌّؼط١بد رٌه إٌض اٌّذسٚط ،ٚ ِذٜ ارغبلٗ ٚأغغبِٗ 
2
 

٠ٛاطً اٌّزؼٍُ دساعخ ٌٍٕض ِٓ ِٕطٍك اٌّمبسثخ إٌظ١خ  :اٌّغزٜٛ اٌٍغٛٞ(2

،ف١زؼشع ئٌٝ سٚافذ إٌض اٌّذسٚط ،ٚ ٠غزخٍض اٌظٛا٘ش إٌؾ٠ٛخ ٚ اٌظشف١خ ٚ 

اإلِالئ١خ ؽغت األ٘ذاف اٌّغطشح فٟ إٌّٙبط ثغ١خ رٛظ١فٙب وزبث١ب ٚ ِخبؽجخ
3

 .

ئْ إٌض اٌزٞ أطٍك ِٕٗ اٌّزؼٍُ ٚخظٗ ثبٌذساعخ ٚ اٌزؾ١ًٍ  :اٌّغزٜٛ اٌجٕبئٟ (3

ِغزخشعبد أٌفبظ عذ٠ذح ،لبدسا ػٍٝ اٌزذاٚي ٚ اٌزخبؽت ثٙب ، ِزؾظً ػٍٝ ظٛا٘ش 

ٔؾ٠ٛخ ٚ طشف١خ ٚ ئِالئ١خ ٠ؼجؾ ثٙب ٌغبٔٗ ٚ وزبثزٗ عبثمب
3

فاْ ٘زا وٍٗ شأٔٗ أْ ٠غؼً 

اٌّزؼٍُ لبدسا ػٍٝ ئٔشبء ٔض عذ٠ذ ِذِغب وً ِٛاسدٖ اٌّىزغجخ عبثمب 
2 

فاْ رؾم١ك ٘زا 

اٌّغزٜٛ ٠غؼً اٌز١ٍّز لبدسا ػٍٝ ٔغظ إٌض ػٍٝ ِٕٛاي إٌض اٌّذسٚط ، ثبؽزشاِٗ 
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ٌخظبئض ِٕبعجخ ٌّٕطٗ ، ٚرٌه ثبعزخذاَ اٌظٛا٘ش اٌّذسٚعخ عبثمب ثؼذِب لبَ ثزؾ١ًٍ 

 .ٚ اعزخالص أُ٘ خظبئظٗ 

 

: خطىاث الوقاربت النصُت -5

 

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ اٌجبة ٚاٌّذخً ٌٍذسط، ٠ٚمذس ِب ٠ىْٛ اٌز١ّٙذ ِشٛلب :التوهُد(1

ٚعزاثب ٠ٍفذ ٔظش اٌزال١ِز ئ١ٌٗ ف١جؾضْٛ ػٕٗ ، ٚ ٠غشْٚ ٚساءٖ، ٟٚ٘ ِشؽٍخ 

اٌّالؽظخ ، ؽ١ش ٠زُ اٌزؼشف ػٍٝ إٌض ٚ لشاءرٗ ّٔٛرع١خ فشد٠خ، ٚ ػ١ٍٗ فبٌز١ّٙذ 

٘ٛ اٌخطٛح األٌٚٝ ٚ األعبع١خ ٠مَٛ ثغذة اٌز١ٍّز ٌٍجؾش ػٓ ِؾزٜٛ اٌذسط ٚ اٌٙذف 

.اٌزٞ ٠غؼٝ ئ١ٌٗ اٌذسط ِٓ خالي إٌض 
1
 

 ٠مَٛ اٌّذسط ثمشاءح إٌض لشاءحعٙش٠خ ِزمٕخ،٠ظٙش ف١ٙب إٌجش ٚ :قزاءة النص (2

ِٛع١مٝ اٌظٛد ػٕذ اٌزٍفع ثبٌىٍّبد اٌزٟ رؾًّ اٌؾىُ إٌؾٛٞ ١ٌفىش اٌطالة ػذ٘ب 

ثغجت اخزالف اإل٠مبع فٟ ٘زٖ اٌىٍّبد ،ِٚب فبػ١ٍخ اٌؾشوبد فٟ أٚاخش اٌىٍّبد ، ئرْ 

 ،ؽ١ش أْ ٘زٖ اٌخطٛح رزطٍت لشاءح اٌّذسط ٌٍٕض ٘زٖ اٌخطٛح رؼذ اٌضب١ٔخ ثؼذ اٌز١ّٙذ

لشاءح طؾ١ؾخ ٚ عٙش٠خ ،ٚ ثزٌه ئػطبء إٌطك اٌظؾ١ؼ ٌٍىٍّبد ػٓ ؽش٠ك ِخبسط 

اٌؾشٚف ٚ األطٛاد اٌزٟ رؾذس رٕغ١ّب ِٚٛع١م١ب ، فىً وٍّخ ٠خزٍف ٔجش٘ب ػٓ 

األخشٜ ، ٚ ػ١ٍٗ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِزؾّغب ٌٍجؾش فٟ اإلخزالف اٌّٛعٛد فٟ اٌؾشوبد ٚ 

اٌىٍّبد 
2

 

 

 

 ٠مشأإٌض لشاءح طؾ١ؾخ، ِغ ػٕب٠خ اٌّزؼٍُ ثغٛدح اٌؼجؾ ، ٚ :قزاءة التالهُذ(3

ئخشاط اٌؾشٚف ِٓ ِخبسعٙب ١ٌزغٍٝ ٌٍؾذ٠ش إٌبلذ ػجش اخزالف اٌؼجؾ ث١ٓ وٍّخ ٚ 

اخشٜ ئٌٝ عٛ٘ش اٌذسط ،ثؼذ لشاءح اٌّذسط ٌٍذسط لشاءح ِزمٕخ ِٓ وً اٌٛأت 

                                                             
 .133،ص2006،دار النهضة العربٌةنبٌروت،1ط"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان طعٌمة وآخرون 1
 134ٌنظر المرجع نفسه،ص 2
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إٌؾ٠ٛخ ٚ اٌظشف١خ ٚ اٌزشو١ج١خ ٚ اٌذال١ٌخ ،٠أرٟ دٚس اٌز١ٍّز فٟ لشاءح إٌض ِغ ِؼشفخ 

. و١ف١خ  ئخشاط اٌؾشٚف ِٓ ِخبسعٙب اٌظؾ١ؾخ ٚ ِشاػبح ػجؾ اٌىٍّبد 

 ػٓ ؽش٠ك األعئٍخ ٠ٕبلش اٌّذسط رال١ِزٖ ثّٛػٛع إٌض، :هناقشت هعانٍ النص (4

ؽ١ش ٠شاػٟ ف١ٙب رؼّٕٙب طٛسح اٌمبػذح اٌّغزؼٍّخ ف١ٙب ، ثبإلػبفخ ئٌٝ رٕٛػٙب فٟ 

اٌزشاو١ت ، ثؼذ اإلرّبَ ِٓ لشاءح إٌض اٌؼٕب٠خ ثبٌؼجؾ ٚ ئخشاط اٌؾشٚف ِٓ 

ِخبسعٙب رأرٟ دٚس ِٕبلشخ ِؼبٟٔ إٌض ،ثؾ١ش ٠ذفغ ثبٌزال١ِز ئٌٝ اعزخشاط أؽىبَ 

. لبػذح اٌذسط 

٠ؼّذ اٌّذسط ئٌٝ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌزشو١ت اٚ اٌّفشداد :إدراك القاعدة النحىَت(5

الوزشبف اٌزال١ِز اٌؾىُ اٌّغ١ش ٌالعزؼّبي اٌٍغٛٞ ػٓ ؽش٠ك إٌّبلشخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ 

اٌّؼٍُ ٚ اٌزال١ِز ػٓ أعجبة ٚسٚد رٍه اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ِضال،اٚ ػٓ ػٍّٙب ، ٚ ٘ىزا 

ؽزٝ ٠ز١غشٌٍزال١ِز اوزشبف األؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٌذسط اٌخشٚط ِٕٙب ثبٌمبػذح ثؼذ اٌؾٛاس 

. ٚ إٌّبلشخ ػًّ اٌفؼً اٌٍغٛٞ 

ثؼذ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌؾىُ ٠طٍت اٌّذسعّٓ اٌزال١ِزغؼطبء أِضٍخ : التقىَن التكىَنٍ (6

٠غزؼٍّْٛ ف١ٙب اٌمبػذح اٌّغزٛؽخ ، ٚ ٘ىزا ٠الؽع اٌّؼٍُ ِذٜ اعز١ؼبة اٌزال١ِز ٌٍذسط 

،ٚ رٌه ٠ؼذ اٌزم٠ّٛٛع١ٍخ ٘بِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ ،فٙزٖ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ ػ١ٍّخ 

.رم١ّ٠ٛخ ٌّذٜ اعز١ؼبة ٚ فُٙ اٌزال١ِز ٌٍذسط 
1
 

رمذَ اٌزال١ِز ثؼغ اٌزذس٠جبد ؽٛي ِب رُ رٕبٌٚٗ ِٓ ظٛا٘ش :التىظُف و التطبُق  (7

ٔؾ٠ٛخ رغزٙذف اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌمبػذح فٟ اٌزؼج١ش اعزخذاِب طؾ١ؾب ،٠ٚزُ ئدسان 

اٌزؼج١ش ، ففٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠زُ ف١ٙب اعزضّبس اٌّؼبسف ػٓ ؽش٠ك رمذ٠ُ اٌزطج١مبد ٚ 

اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌٛاعجبد ػٓ ؽش٠ك اعزخزاَ اٌمبػذح اٌّزٛطً ئ١ٌٙب ثؼذ ؽشق افٕغبص ٚ 

االعزضّبس اٌفؼٍٟ ٌٍٕزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب اٌزال١ِز فٟ اٌذسط ٚ رطج١مٙب ٌٍإلعبثخ ػٓ 

. األعئٍخ اٌزٟ ٠ظٛغٙب األعزبر 

رمَٛ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ػٍٝ رٛظ١ف إٌض ِٓ أعً رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،٠ٚزُ رم٠ّٛٙب ػٓ "

ؽش٠ك اٌمشاءح ٚفُٙ إٌض ٚششؽٗ ٚاعزضّبسٖ ٚ ئػبدح ئٔزبعٗ ، ٚرؼًّ أ٠ؼب ثزؾم١ك عٍّخ 
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ِٓ اٌىفبءاد ٚ اٌّٙبساد ٌذٜ اٌزال١ِز ،رزّضً اٌّٙبسح األٌٚٝ فٟ االعزّبع اٌزٟ رؼذ ِٓ 

أُ٘ اٌٍّىبد اٌٍغ٠ٛخ ،ِٚٙبسح اٌزؾذس ٚ اٌزٟ رظف ػّٓ ِٙبسح اإلٔزبط ،ألْ اٌّزؾذس 

٠مَٛ ثؼ١ٍّخ ئٔزبط أفىبسٖ ٚ رؼبث١ش ِٕٕزبط عٙذٖ اٌؼمٍٟ ، ِٚٙبسح اٌمشاءح ٚرٌه ِٓ خالي 

ِطبٌؼزٗ ٌٍٕظٛص ؽ١ش رّٕٟ ٌذ٠ٗ اٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ ،ٚ ِٙبسح اٌىزبثخ ٚ اٌزٟ رؼذ ِٓ 

اٌّٙبساد اإلٔزبع١خ ،ؽ١ش ٠ىزغت اٌّزؼٍُ ِٙبساد اٌىزبثخ 
1

ٚػ١ٍٗ فغٓ اٌّمبسثخ إٌظ١خ 

رزخز إٌض ِؾٛسا أعبع١ب ، ؽ١ش ٠ؼزجش ِؾٛس فٟ ػ١ٍّخ رؼٍُ ع١ّغ أٔشطخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

.ٚأعبعب فٟ رؾم١ك اٌىفبءح ٌذٜ اٌز١ٍّز 
1
 

: أثز الوقاربت النصُت فٍ عولُت التعلُن - 6

 رؼزجش اٌّمبسثخ إٌظ١خ أؽذ اٌّمبسثبد اٌج١ذاغٛع١خ اٌّؼزّذح فٟ رؼ١ّ١ٍخ اٌٍغخ          

فٟ رى٠ٛٓ اٌىفبءح اٌٍغ٠ٛخ ػٕذ    فٟ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ ،وذػبِخ أعبع١خ  اٌؼشث١خ

: اٌز١ٍّز،ٚ رىّٓ أصش٘ب فٟ 

.ئعٙبَ اٌّزؼٍُ فٟ ثٕبء اٌّؼبسف ثٕفغٗ أطاللب ِٓ ػ١ٍّزٟ اٌغّبػٛ اٌمشاءح -
2
 

رّىٕٗ ِٓ دساعخ إٌض دساعخ شبٍِخ فٟ ِغبالد ػذح ، اٌّؼغ١ّخ ،اٌزشو١ج١خ ،اٌذال١ٌخ -

 .،اٌززٚق 

 

 

ر١ّٕخ اٌّٙبساد األعبع١خ فٟ اٌزؼجش٠ٓ ٚ اٌزٛاطً اٌشفٛٞ ٚ اٌىزبثٟ ،ؽ١ش ٠زّىٓ ِٓ -

. اإلفظبػ ػٓ أفىبسٖ ،ٚ ٠زفبػً ِغ ا٢خش٠ٓ ثظٛسح ئ٠غبث١خ ،،ٚ رؼض٠ض صمخ ثٕفغٗ 

رّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ ئٔزبط إٌظٛص ثّخزٍف أٔٛاػٙب ٚ ػشٚثٙب ،ٚ رذس٠ت اٌّزؼٍُ ػٍٝ -

.رؾ١ًٍ إٌظٛص ٚ فّٙٗ ٚ اإلٔزبط 
3
 

. رى٠ٛٓ وفبءح ٌغ٠ٛخ ػٕذ اٌّزؼٍُ ٚ ئصشاء سط١ذٖ اٌٍغٛٞ ٚ اٌّؼشفٟ -

عؼً اٌّزؼٍُ أعبط اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رؼض٠ض اٌشٚػ اٌّشبسوخ ٚاٌؾٛاس-
1
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 ِٓ خالي ٘زا ٠زؼؼ ٌٕب أْ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ٌٙب أصش وج١ش فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ،ؽ١ش رغزٙذف 

اٌّزؼٍُ ثبٌذسعخ األٌٚٝ ، ٚ رٌه ِٓ خالي عؼٍٗ أعبط اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رم٠ٛخ ػذح 

 .١ِٛالد ٚ ارغب٘بد ٌذ٠ٗ ، ٚ رّىٓ أ١ّ٘زٙب فٟ وٛٔٙب رشثؾ اٌفؼً اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌٕض 

 

 :هزاَا الوقاربت النصُت -7

رؼذ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ؽش٠مخ ث١ذاغٛع١خ ؽذ٠ضخ اٌّؼزّذح ػ١ٍٙب ٌزؼ١ٍُ أٔشطخ اٌٍغخ            

اٌؼشث١خ فٟ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ ، ٚ لذ أفشدد ٘زٖ اٌطش٠مخ ثؼذح١ِّضاد ر١ّض٘ب ػٓ 

: ثم١خ اٌطشق ِٓ ث١ٓ ٘زٖ اٌّضا٠ب ٔزوش 

. اػزجبس اٌٍغخ ٚؽذح ِٕىبٍِخ ٚ ػذَ اٌفظً ث١ٓ فشٚػٙب -    

. رغبػذ اٌّزؼٍُ ػٍٝ رٛظ١ف ِىزغجبرٗ اٌمج١ٍخ -    

رغّؼ ثزٕٛع أشىبي اٌزؼج١ش اٌزٟ رمذَ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ،ٚ رٌه ِٓ خالي رز٠ٛظ أّٔبؽ -    

.إٌظٛص اٌزٟ رىْٛ ِٕطٍمب ٌّخزٍف األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ 
1
 

ٔغؼً اٌّزىٍُ لبدسا ػٍٝ اٌؾىُ فٟ لذسارٗ ٚ ئِىبٔبرٗ اٌٍغ٠ٛخ فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ -

اوزشبف اٌّؼبٟٔ ٚ ِذٌٛالد اٌّفشداد فٟ ع١بلٙب اٌطج١ؼٟ ٚ ث١ٕزٙب )٠ؼشػٙب ػ١ٍٙب إٌض 

اٌؾم١م١خ  
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التقنیات المتبعة في تدریس القواعد وفق :الفصل الثاني
المقاربة النصیة

.كیفیة تقدیم درس القواعد:المبحث األول*

.االستبیان تحلیلھ ونتائجھ:المبحث الثاني*

.الھدف من تدریس القواعد:المبحث الثالث*
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: تمهيذ

      شٙذد إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخ ػذح ئطالؽبد ِٕز اإلعزمالي ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا،ثذءا ثبٌّمبسثخ 

ثبأل٘ذاف،ِشٚسا ثبٌىفبءح،ٚطٛال ئٌٝ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ٚ٘زٖ األخ١شح اٌّؼّٛي ثٙب ؽب١ٌب فٟ 

. ِغبي اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌغضائش

      رؼزّذ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ػٍٝ رّبعه اٌغًّ اٌزٟ رىْٛ إٌض ٚػٍٝ اٌزذسط إٌظٟ 

.  ،ثؾ١ش ئْ فؼً  اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٠زُ ػٍٝ أعبط ٘زٖ اٌمٛاػذ

 

.  و١ف١خ رمذ٠ُ دسط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ:المثحث االول

.  االعزج١بْ رؾ١ٍٍٗ ٚٔزبئغٗ:المثحث الثاوي

. اٌٙذف ِٓ رذس٠ظ اٌمٛاػذ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ:المثحث الثالث
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كيفيح تقذيم درس القىاعذ :المثحث األول

ؽشائك رٕف١ز اٌزؼٍّبد 

: ١ِذاْ فُٙ إٌّطٛق ٚ ئٔزبعٗ- أ

: اٌىفبءح اٌخزب١ِخ*

. ٠زٛاطً ِشبفٙخ ثٍغخ ع١ٍّخ-

. ٠فُٙ ِؼبٟٔ اٌخطبة إٌّطٛق ٠ٚزفبُ٘ ِؼٗ-

. ٠ٕزظ خطبثبد شف١ٙخ ،ِؾزشِب أعب١ٌت رٕبٚي اٌىٍّخ فٟ ٚػؼ١بد رٛاط١ٍخ داٌخ-

: ِشوجبد اٌىفبءح*

ِٕٙب :٠غزّغ ئٌٝ خطبثبد ٚطف١خ ٚعشد٠خ

. اٌٛلٛف ػٍٝ اٌّٛػٛع ٚفّٙٗ  -

. اٌزؼج١ش ػٓ اٌفُٙ ٚاٌزفبػً ٚاٌزفبػً ِغ اٌّٛػٛع أٚ اٌفىشح  -

. رٛظ١ف اٌشط١ذ اٌٍغٛٞ إٌّبعت  -

. اعزٕزبط اٌم١ُ ٚاٌّٛالف -

: ؽش٠مخ رٕف١ز اٌزؼٍّبد

. رؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ-1

. االٔطالق ِٓ ٚػؼ١خ رؼ١ٍّخ-

ئعّبع إٌض ثى١ف١خ ٚاػؾخ ِزأ١ٔخ ٚثظٛد ِغّٛع ِٓ ؽشف وً اٌّزؼ١ٍّٓ ٠ؾزشَ ف١ٙب -3

. األعزبر ِخبسط اٌؾشٚف ٚاألداء اٌّؼجش
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ِٕبلشخ اٌّغّٛع ثزٕش١ؾ ِٓ األعزبر ِغ ِشاػبح اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح أٞ ثاششاوٗ اٌىً فٟ ٘زٖ -4

اٌّشؽٍخ ِغ ػشٚسح االٔزجبٖ ٌٍّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠غٕؾْٛ ٌٍىغً ٚاٌظّذ لظذ اٌمؼبء ػٍٝ 

. اٌخغً ٚاالٔطٛاء ٚلظذ ر١ّٕخ اٌغشأح األدث١خ

. ٚ ِٕبلشخ االعزٕزبعبد. ئٔزبط إٌض شف٠ٛب ثٍغخ ع١ٍّخ-5 

أخ١شا،٠ؼمت األعزبر ػٍٝ وً ِب داس ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ،ِإ٠ذا ِٚظٛثب ِٓ ؽ١ش اٌّؼبسف -6

. ٚاٌّؼٍِٛبد إٌّٙغ١خ

- لشاءح ِششٚؽخ–١ِذاْ فُٙ اٌّىزٛة - ة

: اٌىفبءاد اٌخزب١ِخ*

. ٠مشأ ٔظٛطب ٔضش٠خ ٚشؼش٠خ ِزٕٛػخ األّٔبؽ لشاءح رؾ١ٍ١ٍخ ٚاػ١خ-

. ٠ظذس فٟ شأٔٙب أؽىبِب -

. ٠ؼ١ذ رشو١جٙب ثأعٍٛثٗ ِغزؼّال ِخزٍف اٌّٛاسد إٌّبعجخ فٟ ٚػؼ١بد رٛاط١ٍخ داٌخ-

: ِشوجبد اٌىفبءح*

. ٠مشأ إٌض ثأداء ؽغٓ-

. ٠غزخشط اٌفىشح اٌؼبِخ ٚاٌفىش األعبع١خ ِغ ئثذاء سأ٠ٗ اٌشخظٟ-

. ٠غزخشط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ِغ اعزٕزبط ػٛاثطٙب-

. ٠غزخشط اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌظٛص ِغ اٌزؼ١ٍك ػ١ٍٙب-

: ؽش٠مخ رٕف١ز اٌزؼٍّبد*

. رؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ-1

. االٔطالق ِٕٛػؼ١خ رؼ١ٍّخ-2
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. لشاءح طبِزخ ٚاػ١خ-3

. ِٕبلشخ اٌفُٙ اٌؼبَ ٚرزٛط ثفىشح ػبِخ-4

. لشاءح ّٔٛرع١خ ِٓ ؽشف األعزبر-5

–اٌغالِخ - االعزشعبي–األداء :لشاءاد فشد٠خ ِٓ ؽشف اٌّزؼ١ٍّٓ ٠شاػٝ ف١ٙب ِب ٠أرٟ -6

. ػالِبد اٌٛلف

٠زخٍٍٙب ششػ ِفشداد اٌزٟ رىْٛ ػبئمب أِب اٌفُٙ ،٠ٚىْٛ االعزبر لذ وٍف أٚ ٚعٗ اٌّزؼ١ٍّٓ -7

. ئٌٝ ششؽٙب

ثزمغ١ُ إٌض ئٌٝ ٚؽذاد فىش٠خ ،ٚفّٕبلشزٙب ،فبعزخشاط ٚطٛؽ :ِٕبلشخ فُٙ أض ٠ٚىْٛ-8

. األفىبس

. اعزخالص اٌفىشح اٌشئ١غخ أٚ اٌّغضٜ-9

. ٠غأي اٌّزؼ١ٍّٓ أعئٍخ ٘بدفخ ٌزم٠ُٛ اٌفُٙ ،٠ٚغزؾغٓ أْ ٠ىْٛ ػذد األعئٍخ ثؼذد األفىبس-10

: ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌٛلٛف ػٕذ اٌظب٘شح اٌف١ٕخ-11

. رغزخشط ِٓ إٌض ثزٛع١ٗ ِٓ األعزبر-

. دساعخ ِٕٚبلشخ اٌظب٘شح-

اعزذساط اٌّزؼ١ٍّٓ العزٕزبط رؼش٠ف اٌظب٘شح ٚأؽىبِٙب وبٌغٕبط أٚ اٌطجبق -

رطج١ك فٛسٞ لظذ اٌذػُ ٚاٌزضج١ذ ،ثّطبٌجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثبعزخشاط شٛا٘ذ أخشٜ ٌٍظب٘شح -

. ٔفغٙب ِٓ إٌض ٔفغٗ ئرا أِىٓ ،أٚ ئرا رٛفشد

. اعزؼّبي اٌظب٘شح فٟ عًّ أ ع١بلبد ِٓ ئٔزبط اٌّزؼ١ٍّٓ-

. رى١ٍفُٙ ثؾً رّبس٠ٓ ػٓ اٌظب٘شح،لظذ اخزجبسُ٘-

: ١ِذاْ ئٔزبط اٌّىزٛة-د
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: اٌىفبءح اٌخزب١ِخ*

 أعطش ثٍغخ ع١ٍّخ ٠غٍت ٠10ٕزظ وزبثخ ،ٔظٛطب ِشوجخ ِٕغغّخ ِزٕٛػخ األّٔبؽ ال رمً ػٓ 

. ػ١ٍٙب إٌّطبْ اٌغشدٞ ٚاٌٛطفٟ أٚ اٌؾغبعٟ ٚاإللٕبػٟ

: ِشوجبد اٌىفبءح*

. ٠ىزت ِمذِخ ِٛػٛع ِٕغغُ-

. ٠ىًّ اٌفىشح-

. ٠ٍخض فمشح ثأعٍٛثٗ اٌخبص-

. ٠ٛظف ِىزغجبرٗ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌجالغ١خ ٚ اٌزم١ٕخ-

. ٠ىزت ٔظب ٠ؼّٕٗ ل١ّب ِٚٛالف ِٕبعجخ ٌٍّٛػٛع-

: ؽش٠مخ رٕف١ز اٌزؼٍّبد

. رؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ-1

. االٔطالق ِٓ ٚػؼ١خ رؼ١ٍّخ-2

. رٛع١ٗ اٌّزؼ١ٍّٓ ئٌٝ فمشح أٚ عٕذ ِٓ إٌظٛص اٌّذسٚعخ-3

. ٌفذ أزجبُ٘ٙ ئٌٝ إٌّؾ أٚ اٌزم١ٕخ اٌّغزٙذفخ -4

. ِٕبلشزٙب لظذ اعز١ؼبثٙب ٚرٛظ١فٙب-5

. اعزذساعُٙ ٌزؼش٠فٙب ٌّٚؼشفخ أؽىبِٙب-6

. الزشاػ عٕذاد أخشٜ رغزٕذ ػٍٝ رم١ٕخ ِّبصٍخ-7

. دػٛرُٙ ئٌٝ رٛظ١فٙب فٟ ع١بلبد ِٓ ئٔزبعُٙ شف٠ٛب-8

. رذس٠جُٙ ػ١ٍٙب ِٓ خالي ئٔزبعبد ِىزٛثخ ٚ٘زا ثؾً رّبس٠ٓ ِمزشؽخ-9
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. لشاءح اإلٔزبعبد ِٕٚبلشزٙب لظذ اٌزؾمك ِٓ رٛظ١ف اٌزم١ٕخ ثٍغخ ع١ٍّخ-10

ٚفٟ األعجٛع اٌشاثغ ِٓ ا١ٌّذاْ ٔفغٗ،٠ؼؼُٙ أِبَ ٚػؼ١خ ئدِبع١خ إلٔزبط ٔض ِٛظف١ٓ -11

اٌزم١ٕخ،أٚ إٌّؾ ِٚٛاسد ِؼشف١خ أخشٜ لظذ اخزجبسُ٘ فٟ وفبءح ِؼ١ٕخ ٠ظؾؼ اإلٔزبط ٚفك 

. شجىخ اٌزم٠ُٛ

٘زا ِٓ عٙخ ِٚٓ عٙخ أخشٜ ٚفٟ األعجٛع ٔفغٗ،رىْٛ ٌألعزبر ِغ ِزؼ١ٍّٗ ٚلفخ ػٍٝ -12

. اٌّششٚع ،٠ششؽٗ ٠ٚطبٌجُٙ ثأغبصٖ

: اٌٛاسدح فٟ إٌضاألسالية اللغىيح ٠غأي اٌّزؼ١ٍّٓ ٚأعئٍخ أخشٜ رزؼٍك ثجؼغ -12

: رٕبٚي اٌظب٘شح اٌٍغ٠ٛخ رؾذ ػٕٛاْ أػشف لٛاػذ ٌغزٟ-

٠ٛعٗ اٌّزؼ١ٍّٓ العزخشاط اٌشٛا٘ذ ِٓ إٌض اٌّمشٚء ٚ اٌّذسٚط ِٓ إٌبؽ١خ اٌفىش٠خ -

. ٚاألعٍٛث١خ،ػٓ ؽش٠ك أعئٍخ دل١مخ ،ِغزخذِب ثزٌه اٌّمبسثخ إٌظ١خ

. ٠ٛعُٙٙ ٌّٕبلشخ اٌظب٘شح اٌٍغ٠ٛخ اٌّمشسح-

. ٠ٛعُٙٙ العزٕزبط رؼش٠ف اٌظب٘شح ٚث١بْ أؽىبِٙب-

٠ٛعٗ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍزذس٠ت اٌفٛسٞ ِٓ خالي رطج١مبد ٚاسدح فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ أٚ -

. ٠ؼذ٘ب،لظذ اٌذػُ ٚاٌزضج١ذ

. ٠ٛعُٙٙ ئٌٝ ؽً رّش٠ٕبد أخشٜ فٟ اٌج١ذ-
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    رؼذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِخزبسح ِٓ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚ رٌه ثغجت اٌظشٚف اٌزٟ رّش 

.  ٚ ٟ٘ عٕخ اعزضٕبئ١خ ػٍٝ اٌؼبٌُ ثأعش19ٖثٙب اٌجالد ِٓ خالي ٚثبء وٛف١ذ

أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ : 01دسط ّٔٛرط سلُ*

 رزوش ػٕبطش اٌششؽ 

١ّ٠ض ث١ٓ أعّبء ٚ أعّبء اٌششؽ اٌغبصِخ *

٠ؾذد ِؼبٟٔ أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ *

٠ج١ٓ اػشاة أدٚاد اٌششؽ *

٠ٛظف ِىزغجبرٗ ٠ٕٚغض رّش٠ٕبرٗ *

: ِشؽٍخ االٔطالق*       

اٌززو١ش ثذسط أسوبْ اٌششؽ 

رؼشف أعٍٛة اٌششؽ 

ػٕبطش أعٍٛة اٌششؽ 

٘زا ِب عٕؼشفٗ ِٓ خالي دسط أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ 

       ِشؽٍخ ثٕبء اٌزؼٍّبد 

: األِضٍخ

. ئْ ٠غذ ػٍُ اٌؼٍّبء رزؼؼ وً اٌؾمبئك-1

. ئر ِب ٠ؾضٖ اٌز١ًٌ ٠ًٕ ثٗ ػضا ٚعإددا-2

. ِٓ ٠طٍت اٌؼٍُ ٠ؾشص اٌخٍك إٌؼ١شاٚ ِّٙب رغؼت فغٛف رغبِؼ-3

. ِب رجزٌٗ ِٓ عٙذ فٟ ؽٍت اٌؼٍُ رًٕ ثٗ إٌّخ-4
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. ِّٙب رًٕ ِٓ ِشارت فٟ اٌؾ١بح ٠ىٓ ثفؼً اٌؼٍُ ٚأ٠ٓ رٕظش رغذ أصش اٌؼٍُ-5

. ِزٝ رغغ فٟ اٌخ١ش رٍك اٌخ١ش-6

. ِّٙب رزخزٚا ِٓ اٌؼٍُ عالؽب رٕغؾٛا-7

و١فّب رؼبًِ ِٓ اٌؼٍُ عالؽب ٠ؼبٍِٛن -8

. أٞ ئٔغبْ ٠زٛاػغ ٌٍٕبط ٠ؾزشِٖٛ-9

فشد٠ب -ّٔٛرع١ب: لشاءح األِضٍخ-

: إٌّبلشخ ٚاٌزؾ١ًٍ

ِبٔٛع األعٍٛة اٌٛاسد فٟ األِضٍخ؟ : ط

أعٍٛة ششؽ -ط

ؽذد ػٕبطش اٌششؽ فٟ اٌّضبي االٚي :ط

عٛاة اٌششؽ فؼً اٌششؽ أداح اٌششؽ 

رزؼؼ ٠غذ  ئْ  

 

ِب ٔٛع وً ِٓ فؼً اٌششؽ ٚعٛاثٗ؟ :ط

ِؼبسع -ط

ِب ٔٛع وً ِٓ فؼً اٌششؽ ٚعٛاثٗ ؟  : ط

ِؼبسع –ط 

و١ف عبء اٌفؼً اٌّؼبسع؟ :ط

. ِغضِٚب-ط
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ٌّبرا عبء ِغضِٚب ٚأٔذ رؼٍُ أْ اٌّؼبسع ٠أرٟ ِشفٛػب؟ :ط

. ألٔٗ عجك ة ئْ ٚئْ ِٓ عٛاصَ اٌفؼً اٌّؼبسع-ط

وُ ِٓ فؼً عضِذ؟ ط فؼ١ٍٓ :ط

ِب ٔٛع أدٚاد اٌششؽ فٟ اٌّضب١ٌٓ األٚي ٚ اٌضبٟٔ ؟ : ط

. ّٚ٘ب ؽشفبْ ٠ف١ذاْ سثؾ عٛاة اٌششؽ/ئْ إلرِب -ط

اعزخشط ِٓ االِضٍخ أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ ٚاألفؼبي اٌزٟ عضِزٙب ِج١ٕب ػالِخ اٌغضَ ِغ :ط

اٌزؼ١ًٍ؟ 

اٌّؼٕٝ اٌزٞ ػالِخ اٌغضَ عٛاة اٌششؽ فؼً اٌششؽ أدٚاد اٌششؽ 

رف١ذٖ األداح 

رشثؾ اٌغٛاة اٌغىْٛ رزؼؼ ٠غذ ئْ  

ثبٌششؽ 

رشثؾ اٌغىْٛ ٠ًٕ ٠ؾشص ئر ِب 

ٌٍؼبلً اٌغىْٛ ٠ؾشص ٠طٍت ِٓ 

ٌغ١ش اٌؼبلً اٌغىْٛ رًٕ رجزي ِب 

اٌّىبْ اٌغىْٛ رغذ رٕظش أ٠ٓ 

ؽزف ؽشف رٍك رغغ ِزٝ 

اٌؼٍخ 

اٌضِبْ 

ٌغ١ش اٌؼبلً ؽزف إٌْٛ رٕغؾٛا رزخزٚا ِّٙب 

ؽزف +اٌغى٠ْٛؼبٍِٛن رؼبًِ و١فّب 

إٌْٛ 

اٌؾً 

ؽزف +اٌغى٠ْٛؾزشِٖٛ ٠زٛاػغ  أٞ 

إٌْٛ 

ؽغت ِب رؼبف 

ئ١ٌٗ 
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رإصش أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ ػٍٝ وً ِٓ فؼً ٚعٛاة اٌششؽ،ٚرزىْٛ اٌغٍّخ ِٓ فؼ١ٍٓ 

اص١ٕٓ،ٚرؼًّ أدٚاد اٌششؽ ػٍٝ اٌشثؾ ث١ّٕٙب،ٌزؾمك اٌٙذف ِٓ عٍّخ اٌششؽ،ٚ٘ٛ ث١بْ 

: ِؼٕب٘ب،ٚرمغُ أداٚد اٌششؽ اٌغبصِخ ئٌٝ لغ١ّٓ،ّٚ٘ب 

. ؽشٚف-1

أعّبء -2

. أِب ؽشفب اٌششؽ فّٙب ئْ ٚئر ،أوضش األدٚاد اعزخذاِب 

: أعّبء اٌششؽ

. ٌٍذالٌخ ػٍٝ اٌؼبلً،ٚ ٟ٘ وض١شح االعزؼّبي أ٠ؼب:ِٓ-1

. ٌٍذالٌخ ػٍٝ غ١ش اٌؼبلً:ِب ِّٚٙب- 2

. ٌٍذالٌخ ػٍٝ اٌضِبْ:ِزٝ ٚأ٠بْ-3

. ٌٍذالٌخ ػٍٝ اٌّىبْ:أ٠ٓ ،ٚأ٠ّٕب ،ٚأٔٝ ٚؽ١ضّب-4

رأًِ اٌّضبي اٌضبٌش ِب ٔٛع فؼً اٌششؽ ٘ٛ الصَ أَ ِزؼذٞ؟ :ط

. ِزؼذٞ-ط

ً٘ روش ِفؼٛي؟ :ط

. ٔؼُ-ط

ِّٙب رغؼت فغٛف رغبِؼ : رأًِ اٌّضبي اٌزبٌٟ

ِبٔٛع اٌفؼً رغؼت ِٓ ؽ١ش اٌزؼذد٠خ ٚاٌٍضَٚ؟ : ط

. الصَ-ط

ِب اػشاة اعُ اٌششؽ؟ :ط
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اعُ ششؽ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً سفغ ِجزذأ -ط

الؽع اٌفؼً رًٕ فٟ اٌّضبي اٌخبِظ ٘ٛ ِزؼذٞ ً٘ روش ِفؼٛي؟ :ط

. ال-ط

ِبرا ٠ؼشة اعُ اٌششؽ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ؟ :ط

اعُ ششؽ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِؾً ٔظت ِفؼٛي ثٗ :ط

و١ف رؼشة أدٚاد اٌششؽ اٌغبصِخ ؟ 

 أعزٕزظ                                            

أعّبء اٌششؽ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌغىْٛ ِبػذا أٞ فٟٙ ِؼشثخ 

أ٠بْ :أعّبء اٌششؽ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌفزؼ ٟ٘

. ال ِؾً ٌّٙب ِٓ اإلػشاة:ئْ ٚئرِب

: ئػشاة ِٓ ِٚب ِّٚٙب

اعُ ششؽ عبصَ ِجٕٟ فٟ ِؾً سفغ ِجزذأ 

- ال ٠ٕظت ِفؼٛال ثٗ–ئرا وبْ فؼً اٌششؽ ثؼذ٘ب الصِب *

ِٓ ٠ؾؼش أوبفئٗ :ِضبي

. ئرا وبْ فؼً اٌششؽ ِزؼذ٠ب ٚٔظت ِفؼٌٛٗ*

. ئرا ٌُ ٠ٛعذ فٟ اٌغٍّخ:رؼشة ِفؼٛال ثٗ *

. فٟ ِؾً ٔظت ظشف صِبْ ٌفؼً اٌششؽ:اعُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ :ِزٝ

اعُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ ،فٟ ِؾً ٔظت ظشف صِبْ ٌفؼً اٌششؽ :أ٠بْ

. اعّبْ ِج١ٕبْ ػٍٝ اٌفزؼ فٟ ِؾً ٔظت ظشف ِىبْ ٌفؼً اٌششؽ:أ٠ٓ ٚؽ١ضّب
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. اعُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ ،فٟ ِؾً ٔظت ؽبي:و١فّب

 .اعُ ِؼشة،٠ٚؼشة ػٍٝ ؽغت ِٛلؼٗ ف اٌغٍّخ،ف١ؼبٍِٗ ِؼبٍِخ اٌّجزذأ،أٚ اٌّفؼٛي ثٗ:أٞ

 

: 02دسط ّٔٛرط سلُ* 

 .ظٛا٘ش ٌغ٠ٛخ: ٌٕشبؽ ا  

 ٔظت اٌفؼً اٌّؼبسع ثأْ اٌّؼّشح:اٌّٛػٛع 

: اٌّذخً اإلشىبٌٟ:ٚػؼ١خ االٔطالق*

 .ئرْ-وٟ-ٌٓ-أْ:ِبٞ أدٚاد إٌظت؟اٌغٛاة:ِشاعؼخ اٌذسط اٌغبثك ط-

 .رغؼٝ-رشعؼْٛ-رشعؼ١ٓ-رشعغ:ئ١ٌه األفؼبي اٌزب١ٌخ:أر١ٙأ

 .ِشفٛػخ:ِؼبسع و١ف عبءد. ِب ٘ٛ صِٓ ٘زٖ األفؼبي؟ط: االشىب١ٌخ

 .أطجؾذ ِٕظٛثخ/أْ رشعؼٛا-أْ رشعؼٟ-أْ رشعغ:ِبرا ؽذس؟ط.ادخً ػ١ٍٙب أْ 

 :اٌٛػؼ١خ اٌغضئ١خ األٌٚٝ

 .ٚاعزخشاط األِضٍخ"أخٟ اإلٔغبْ"ئػبدح لشاءح ٔض-

 :األمثلح-

 . اإلٔغبْ أخبٖ اإلٔغبْأْ ٠ؾت٠غت -1

 .ئخٛأبٌٕؼ١ش ٌمذ عئٕب ئٌٝ اٌذ١ٔب ِؼب -2

 . األسع ئٌٝ غبثخال رغزؾ٠ً١غت أْ رزؾبة شؼٛة اٌّؼّٛسح ؽزٝ -3

 .١ٌذ ٌٟ ِبال فأعبػذن-4

 .ِضٍٗٚرأرٟ ال رٕٗ ػٓ خٍك -5
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 .عأصبثش ػٍٝ ِغبػذح صِالئٟ أٚ أطً ئٌٝ ِجزغبٞ-6

لشاءح ّٔٛرع١خ ٌألِضٍخ ِٓ لجً األعزبر ر١ٍٙب لشاءاد فشد٠خ ٌجؼغ اٌزال١ِز ِغ ِشاػبح ؽغٓ -

 .األداء ٚعالِخ اٌٍغخ

 :المىاقشح و التحليل*

 .اٌّؼبسع.ِب صِٓ األفؼبي اٌٛاسدح فٟ األِضٍخ؟ط:ط

 .ِٕظٛثب:و١ف عبء اٌفؼً اٌّؼبسع فٟ اٌفؼً األٚي؟ط:ط

 .أْ:ِب ٟ٘ األداح اٌزٟ ٔظجزٗ؟ط:ط

 .عبء ِٕظٛثب/ٌٕؼ١ش:ٚؽذد ػالِخ ئػشاثٗ ط.اعزخشط اٌفؼً اٌّؼبسع ِٓ اٌّضبي اٌضبٟٔ:ط

 .ثؾشف اٌالَ/ال:ً٘ عجك ثٛاؽذح ِٓ أدٚاد إٌظت اٌّؼشٚفخ؟ ٚثّبرا عجك؟ط:ط

 .أْ ٠ؼ١ش:ٌٛ ؽزفذ ٘زٖ اٌالَ و١ف ٠ظجؼ اٌفؼً؟ط:ط

 .ِبرا ؽذس ألْ ػٕذ ئػبفخ اٌالَ؟ط اخزفذ:ط

 :      القاعذج

 

 :اٌفؼً اٌّؼبسع إٌّظٛة*

-ٌٓ-أْ:األطً فٟ اٌّؼبسع ٘ٛ اٌشفغ،ٌىٕٗ ٠ٕظت ئرا عجك ثاؽذٜ أدٚاد إٌظت  اٌزب١ٌخ-

 .ئرْ-وٟ

 :ٔظت اٌّؼبسع ثأْ اٌّؼّشح*

رٕظت األدٚاد اٌغبثمخ اٌفؼً اٌّؼبسع ثٕفغٙب،ٕٚ٘بن أدٚاد أخشٜ رٕظت اٌفؼً -

 .اٌّؼبسع ثأْ اٌّؼّشح اٌزٟ رمذس ثؼذ اٌفؼً
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 :ٔؼٛد ئٌٝ األِضٍخ *

 .فٟ اٌّضبي اٌضبٟٔ ً٘ ٠ّىٓ أْ ٔؼ١ف أْ دْٚ ؽزف اٌالَ؟ٔؼُ ألْ ٔؼ١ش:ط

ٚ ٟ٘ / أفبدد عجت ِغ١ئٕب ٌٍذ١ٔب ِؼب:ِب ٘ٛ اٌّؼٕٝ اٌزٞ أفبدرٗ اٌالَ ٕ٘ب؟ٚو١ف رغّٝ؟ط:ط

 .رغّٝ الَ اٌزؼ١ًٍ

 .ال:فٟ اٌّضبي اٌضبٌش ً٘ ٠ّىٓ أْ ٔؼ١ف أْ؟ط:ط

 .عشة ٔفظ اٌشٟء ِغ ثبلٟ األِضٍخ؟ال ٔغزط١غ:ط

 .فٟ ئػّبس أْ ٕ٘بن ؽبالد ٠ّىٓ ئظٙبس٘ب ٚؽبالد ال ٔغزط١غ:ِبرا رغزٕزظ؟ط:ٞ

 .أٚ-اٌٛاٚ-اٌفبء-ال-ؽزٝ:ِب ٟ٘ اٌؾبالد اٌزٟ ٔغزط١غ ف١ٙب ئظٙبس٘ب؟ط: ط

ٚاٚ /اٌغجج١خ:اٌفبء/إٌفٟ:ال اٌغؾٛد/اٌغبئ١خ،:ؽزٝ:ِب ٘ٛ اٌّؼٕٝ اٌزٞ أفبدرٗ ٘زٖ اٌؾشٚف؟ط:ط

 .اٌّؼ١خ أٚ اٌغب٠خ

 ِبرا رغزٕزظ؟:ط

 :ؽبالد ئػّبس أْ 

 ":أْ:"٠ىْٛ ٔظت اٌفؼً اٌّؼبسع ة-

 ثؼذ:عبئضا-1

 .عبفش عؼ١ذ ئٌٝ اٌش٠ف ١ٌضٚس ألبسثٗ:ِضً :الَ اٌزؼ١ًٍ*

 :ٚعٛثب ثؼذ-2

ِب ِغ اٌّبػٟ  ٚ :٠ٚشزشؽ أْ رغجك ثفؼً وْٛ ٔبلض ِٕفٟ ة-:ال إٌفٟ–الَ اٌغؾٛد *

 :ٌُ ِغ اٌّؼبسع ِضً:ة

 .ِب وٕذ ألوزت-
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 .ٌُ أوٓ ألوزت-

 :اٌزّٕٟ ِضً-االعزفٙبَ-إٌٟٙ-ئرا عجمذ ثطٍت وبألِش: اٌفبء اٌغجج١خ*

 أرضٚسٟٔ فأوشِه؟–.     ال رزىبعً فزٕذَ-

 .ال رىزة ٚرؾٍف ثبهلل:ِضً:ٚاٚ اٌّؼ١خ*

 :ئرا وبٔذ ؽشف عش ثّؼٕٝ ئٌٝ غب٠خ أٚ ثّؼٕٝ ال اٌزؼ١ًٍ،ِضً:ثؼذ ؽزٝ*

 .92عٛسح آي ػّشاْ األ٠خ .."ٌٓ رٕبٌٛا اٌجش ؽزٝ رٕفمٛا ِّب رؾجْٛ:"لبي هللا رؼبٌٝ

 :اٌزٟ رؼٕٟ ثّؼٕٝ ئٌٝ أٚ االعزضٕبء ِضً:أٚ*

 .ئال ٠ؼززس/ػبلت اٌّزٔت أٚ ٠ؼززس ثّؼٕٝ ئٌٝ أْ ٠ؼززس-

 :ػالِبد إٌظت*

أْ اٌّؼّشح ٟ٘ ٔفظ ػالِبد ٔظت اٌّؼبسع ثأدٚاد :ػالِبد ٔظت اٌّؼبسع ة

 .إٌظت

 :اعزب ما يلي:تذرية*

 .ٌُ رزٔت اٌجٕذ ٌزخبف-

 :اٌؾً

 .ؽشف ٔفٟ ٚعضَ ِجٕٟ ػً اٌغىْٛ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة:ٌُ

 .فؼً ِؼبسع ِغضَٚ ثٍُ ٚػالِخ عضِٗ اٌغىْٛ اٌظب٘ش ػٍٝ آخشٖ:رزٔت

 .فبػً ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخ اٌظب٘شح ػٍٝ آخشٖ:اٌجٕذ

 .الَ اٌزؼ١ًٍ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌىغش ال ِؾً ٌٙب ِٓ االػشاة:اٌالَ:ٌزخبف
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فؼً ِؼبسع ِٕظٛة ثأْ اٌّؼّشح ثؼذ الَ اٌزؼ١ًٍ ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ :       رخبف

 .اٌظب٘شح ػٍٝ آخشٖ ،ٚاٌفبػً ػ١ّش ِغززش رمذ٠شٖ ٟ٘

 :اٌٛػؼ١خ اٌغضئ١خ اٌضب١ٔخ:                              اٌٛػؼ١خ اٌخزب١ِخ

 .84ص 2 ٚ 1أٚظف رؼٍّبرٟ سلُ: رطج١ك
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 :ِالؽظخ

    رؼذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِخزبسح ِٓ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚ رٌه ثغجت اٌظشٚف اٌزٟ رّش 

.  ٚ ٟ٘ عٕخ اعزضٕبئ١خ ػٍٝ اٌؼبٌُ ثأعش19ٖثٙب اٌجالد ِٓ خالي ٚثبء وٛف١ذ

. االعزج١بْ رؾ١ٍٍٗ ٚٔزبئغٗ: المثحث الثاوي

اإلعزّبػٟ ثغجت  اٌزٟ رّذ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً-عزض وتائج االستثيان الخاصح تاألساتذج 

- اٌظشٚف االعزضٕبئ١خ

ِب عجت اخز١بس االعزبر ٌٍزؼ١ٍُ وّٕٙخ؟ ً٘ اٌشغجخ أَ ػذَ رٛفش ِٕظت آخش؟ :01عذٚي سلُ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس  الؽزّبالدا

% 100 10اٌشغجخ 

% 00 00ػذَ رٛفش ِٕظت 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

 

دائشح ٔغج١خ رّضً عجت اخز١بس األعزبر ٌّٕٙخ اٌزؼ١ٍُ 

. ٠ج١ٓ ؽج١ؼخ اٌشٙبدح اٌّزؾظً ػ١ٍٙب: 02عذٚي سلُ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد 

الرغبة
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% 80 ١ٌ08غبٔظ 

% 20 02ِبعزش 

% 00 00ِؼٙذ 

% 100 10اٌّغّٛع 

  

   ِٓ لشاءرٕب ٌٍغذٚي أػالٖ ٠زؼؼ ٌٕب أْ أػٍٝ ٔغجخ وبٔذ ػّٓ األعبرزح اٌّزؾظ١ٍٓ ػٍٝ 

%. 100شٙبدح ١ٌغبٔظ ٚ رٌه ثٕغجخ 

 

دائشح ٔغج١خ رّضً ؽج١ؼخ اٌشٙبدح اٌّزؾظً ػ١ٍٙب 

. ٠ج١ٓ عٕٛاد ػًّ األعبرزح :03عذٚي سلُ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس  عٕٛاد اٌؼًّ 

% 40 4عٕخ ٚاؽذح 

% 30 3صالس عٕٛاد 

% 20 2عزخ عٕٛاد 

% 10 1ػشش عٕٛاد 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

ليسانس

ماستر

معهد
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     اٌّزؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي اٌزٞ ٠ج١ٓ عٕٛاد اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌألعبرزح أْ أػٍٝ ٔغجخ وبٔذ 

ثبٌٕغجخ %30صُ ر١ٍٙب ٔغجخ %40ٌألعبرزح  اٌغذد ا فٟ اٌمطبع ٌّذح عٕخ ٚاؽذح ٚ رٌه ثٕغجخ 

. ٚ ٟ٘ ٌألعبرزح اٌؼب١ٍِٓ ػشش عٕٛاد %10صُ فٟ األخ١ش رأرٟ ٔغجخ ’ٌألعبرزح

 

 

 

 

 

 

 

دائشح ٔغج١خ رّضً عٕٛاد ػًّ األعبرزح 

 

. ٠ج١ٓ اإلؽبس اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌٕغجخ ٌألعبرزح: 04عذٚي سلُ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس الؽزّبالد 

% 20 2أعزبر ِغزخٍف 

% 30 3أعزبر ِزشثض 

% 50 5أعزبر ِشعُ 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

سنة واحدة

ثالث سنوات

ستة سنوات

عشر سنوات
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 ارؼؼ  ٌٕب ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ أْ ٔظف األعبرزح ِشع١ّٓ ؽ١ش ثٍغذ ٔغجزُٙ 

فٟ ؽ١ٓ األعبرزح اٌّزشثظ١ٓ ثٍغذ % 20أِب األعبرزح اٌّغزخٍف١ٓ فمذسد ٔغجزُٙ 50%

%. 30ٔغجزُٙ 

 

دائشح ٔغج١خ رّضً اإلؽبس اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌٕغجخ ٌألعبرزح 

 

ً٘ اٌؾغُ اٌغبػٟ ٌٍمٛاػذ ٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ وبف ؟ -5

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد  

% 40 4ٔؼُ 

% 40 4ال 

% 20 2ثؼغ اٌذسٚط 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

 

 

أستاذ مستخلف

أستاذ متربص

أستاذ مرسم

نعم

ال

بعض الدروس
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دائشح ٔغج١خ رّضً اٌؾغُ اٌغبػٟ ٌٍظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ 

 

ً٘ إٌذٚاد اٌّجشِغخ خالي اٌغٕخ اٌذساع١خ رف١ذ األعبرزح ٌٚٙب رأص١ش ػٍٝ ِغزٛاُ٘ اٌؼٍّٟ -6

اٌزؼ١ٍّٟ؟ 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس  االؽزّبالد 

% 80 8ٔؼُ 

% 20 2ال 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

   ٔغزٕزظ ِٓ خالي رؾ١ًٍ إٌزبئظ أْ ٌٍٕذٚاد اٌّجشِغخ خالي اٌغٕخ اٌذساعخ رأص١ش ػٍٝ 

ِغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼ١ٍّٟ ٌألعبرزح ٚ ٟ٘ رشجٗ اٌّفزبػ ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ أفؼً 

ٚ رُ ٘زا ِٓ خالي ئعبثخ االعبرزح ػٍٝ . 20%ئ٠غبث١خ أِب اٌجبلٟ فىبٔذ % 80فىبٔذ إٌغجخ 

. ٘زا اٌغإاي
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دائشح ٔغج١خ رّضً رأص١ش إٌذٚاد ػٍٝ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌألعبرزح 

 

. عذٚي ٠ّضً اٌّمبسثخ اٌّؼزّذح فٟ دسط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ7-

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد 

.% 30 3اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد 

% 10 1اٌّمبسثخ ثبأل٘ذاف 

% 60 6اٌّمبسثخ إٌظ١خ 

% 100 10اٌّغّٛع  

 

        ِٓ اٌغذٚي أػالٖ اٌزٞ ٠ّضً اٌّمبسثخ اٌّؼزّذح اٌزٟ ٠ؼزّذ٘ب األعزبر فٟ دسط اٌظب٘ش 

اٌٍغ٠ٛخ ٟ٘ اٌّمبسثخ إٌظ١خ األوضش اػزّبدا ثغ١ش٘ب ِٓ اٌّمبسثبد وبأل٘ذاف ٚ اٌىفبءاد ٔغذ 

أْ أػٍٝ ٔغجخ وبٔذ ِغغٍخ ػّٓ اٌّمبسثخ إٌظ١خ اٌزٟ ٠غؼٝ األعزبر ٌالػزّبد ػ١ٍٙب ٚ رٌه 

ٚ ٔغذ فٟ %10أِب األعبرزح اٌز٠ٓ ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ رغط١ش األ٘ذاف فمذسد ٔغجزُٙ %60ثٕغجخ 

ٚ ٠ّىٓ اٌمٛي ٌىً ِمبسثخ ا٠غبث١برٙب ٚ عٍج١برٙب ٚ % 30األخ١ش أْ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ِضٍذ 

ال

نعم
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ِٕبعجخ . ؽك االخز١بس ؽغت ؽج١ؼخ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚ ِغزٛاُ٘ اٌذساعIٟوزا فؼب١ٌزٙب ٚ االعزبر ي

. ٌٍذسط

 

. دائشح ٔغج١خ رّضً اٌّمبسثخ اٌّؼزّذح فٟ رمذ٠ُ دسط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ

إٌّٙبط اٌزؼ١ٍّٟ ٚ ِذٜ ِالئّزٗ ٌّغزٜٛ اٌزال١ِز :عذٚي ٠ج١ٓ-8

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد 

% 60 6ٔؼُ 

% 40 4ال 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

      ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌغذٚي، اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ ِذٜ ِالئّزٗ ٌّغزٜٛ 

أِب ’ِٓ األعبرزح اٌز٠ٓ أعبثٛا ثأْ اٌّؾزٜٛ إٌّبعت ٌّغزٜٛ اٌزال١ِز %60اٌزال١ِز ثٕغجخ 

%. 40اٌز٠ٓ أعبثٛا اٌؼىظ فمذسد ٔغجزُٙ 

المقاربة باألهداف

المقاربة النصية

المقاربة بالكفاءات
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دائشح ٔغج١خ رّضً اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ ِذٜ ِالئّزٗ ٌّغزٜٛ اٌزال١ِز 

ٌٍىزبة اٌّذسعٟ . ٠ج١ٓ ِذٜ ِٛافمخ إٌّٙبط اٌذساعٟ:09عذٚي 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد 

% 60 6ٔؼُ 

% 40 4ال 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

       ِٓ اٌغذٚي اٌّٛعٛد أػالٖ رج١ٓ  ٌٕب ِذٜ ِٛافمخ إٌّٙبط ٌٍىزبة اٌّذسعٟ ٠زؼؼ ٌٕب أْ 

أِب اٌز٠ٓ أعبثٛا ثؼذَ ِٛافمخ %60ؽ١ش لذسد ٔغجزُٙ ’أػٍٝ ٔغجخ ٌألعبرزح اٌز٠ٓ أعبثٛا ثٕؼُ

% 40ِٚغزٜٛ اٌزال١ِز فٕغجزُٙ .إٌّٙبط 

 

نعم

ال
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دائشح ٔغج١خ رّضً ِذٜ ِٛافمخ إٌّٙظ ٌٍىزبة اٌّذسعٟ 

ً٘ االِىب١ٔبد اٌج١ذاغٛع١خ ٚاٌّبد٠خ ِزٛفشح ٌزطج١ك إٌّٙبط اٌّذسعٟ؟ :عذٚي ٠ج١ٓ -10

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد 

% 50 5ٔؼُ 

% 50 5ال 

% 100 8اٌّغّٛع 

  

     ٠ٛػؼ اٌغذٚي اٌزٞ ٠ج١ٓ اِىب١ٔبد اٌزٛف١ش ِزٛاعذح ثبٌٕغجخ ٌزطج١ك إٌّٙبط ثؾذافشٖ أَ ال 

،فىبٔذ اإلعبثخ ِزؼبدح  ثبٌٕغجخ ٌزٛفش االِىب١ٔبد  اٌج١ذاغٛع١خ  ٚاٌّبد٠خ ؽ١ش لذسد إٌغجخ 

ٚ اٌّالؽع ٘ٛ %50أِب ثبٌٕغجخ اٌز٠ٓ أعبثٛا ة أٔٙب غ١ش ِزٛفشح وبٔذ إٌغجخ ة %50ة 

اٌزؼبدي ؽغت اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح 

 

. دائشح ٔغج١خ رّضً االِىب١ٔبد اٌج١ذاغٛع١خ ٚاٌّبد٠خ فٟ رطج١ك إٌّٙبط اٌذساعٟ

. ِب ٘ٛ  اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌؼؼف اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ سافذ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ:عذٚي ٠ج١ٓ -11

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس االؽزّبالد 

% 40 04ؽشق اٌزذس٠ظ  

% 30 03إٌّٙبط اٌزؼ١ٍّٟ 

نعم

ال
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% 30 03اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌٍّزؼٍُ 

% 100 10اٌّغّٛع 

 

     ِٓ اٌمشاءح اٌّذٚٔخ فٟ اٌغذٚي أػالٖ ٠زؼؼ ٌٕب أْ عجت ػؼف اٌزال١ِز ساعغ ئٌٝ 

ٚ ٕ٘بن ِٓ ٠شعغ اٌغجت ئٌٝ %40ٚ رٌه ثٕغجخ’ػؼف اعزخذاَ ؽشق اٌزذس٠ظ اٌّؼزّذح

أِب اٌز٠ٓ أعبثٛا ثأْ عجت %30إٌّٙبط اٌزؼ١ٍّٟ أٔٗ ال ٠الئُ ِغزٜٛ اٌزال١ِز ٚ رٌه ثٕغجخ  

ؽ١ش لذسد ’اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌٍزال١ِز ٚ ػذَ رغٍغً اٌذسٚط ث١ٓ اٌغٕٛاد ٚ اٌّغز٠ٛبد

%. 30ٔغجزُٙ 

 

 

 .دائشح ٔغج١خ رّضً اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌؼؼف اٌزال١ِز فٟ سافذ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ

 

 

 

 

 

طرق التدريس

منهاج التعليمي

التحصيل الدراسي للمتعلم
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: تحليل الىتائج

:    ثؼذ ػشػٕب ٌٍٕزبئظ ٚلشاءرٕب ٌٍغذاٚي عٕؾبٚي رؾ١ٍٍٙب ف١ّب ٠أرٟ

٠ظٙش ِٓ خالي ػشػٕب ٌٕزبئظ اٌغذٚي اٌّج١ٓ عجت اخز١بس األعزبر :01        اٌغذٚي سلُ

ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ ٘ٛ اٌشغجخ ٚاإلسادح ِب دفغ ثُٙ ئٌٝ رٌه ،ٚ٘زا ٚاػؼ ؽجؼب ئْ اٌشغجخ ٚاإلسادح 

. الثذ أْ رزٛفش فٟ ػًّ ٔش٠ذ اٌم١بَ ثٗ

ِٓ خالي اٌغذٚي اٌّج١ٓ ٌطج١ؼخ اٌشٙبدح اٌّزؾظً ػ١ٍٙب الؽظٕب أْ :02       اٌغذٚي سلُ 

ٚثّب أْ اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ’أغٍت األعبرزح ِزؾظ١ٍٓ ػٍٝ شٙبدح ١ٌغبٔظ فٟ األدة اٌؼشثٟ 

فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ ٠طٍت ٘زٖ اٌشٙبدح فأغٍت اٌّزؾظ١ٍٓ ػ١ٍٙب ٠ذسعْٛ فٟ اٌّزٛعؾ،ٚ ٔبن 

. ِٓ ٠ٍّه شٙبدح ِبعزش ُٚ٘ أل١ٍخ

ِٓ اٌغذٚي اٌزٞ ٠ج١ٓ عٕٛاد اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌألعبرزح الؽظٕب أْ أغٍت :03      اٌغذٚي سلُ 

ؽ١ش ٠ٛعذ  أل١ٍخ ِٓ األعبرزح ِٓ ٠ؼًّ ٌّذح ’األعبرزح عذد ٚرٌه أْ اٌمطبع رغذد 

. ٚ٘زا ٠ٛؽٟ أْ ِٓ رغبٚثٛا ِؼٕب ػجش ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٠ٍّىْٛ خجشح ِؼ١ٕخ’ؽ٠ٍٛخ

ِٓ خالي اٌغذٚي اٌزٞ ٠ج١ٓ االؽبس اٌزؼ١ٍّٟ ٌألعبرزح ٚعذٔب أُٔٙ :04     اٌغذٚي سلُ 

ٚرٌه ثؼذ اٌغٕٛاد اٌزٟ أدا٘ب ’ِشعّْٛ ٚرشع١ُ األعزبر د١ًٌ ػٍٝ أٔٗ ٠ٍّه خجشح فٟ اٌزؼ١ٍُ 

فٟ اٌزؼ١ٍُ ُِٕٚٙ ِزشثظْٛ ثّؼٕٝ عذد ُِٕٚٙ ِغزخٍفْٛ ِٓ أعً أخز اٌخجشح ٚ االؽزىبن 

. ثبألعبرزح اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ خجشح ٚوفبءح

ِٓ خالي ئعبثبد األعبرزح ػؾٛي اٌؾغُ اٌغبػٟ اٌّخظض ٌٍظٛا٘ش :05    اٌغذٚي سلُ 

اٌٍغ٠ٛخ وبف إلٌمبء دسط ِؼ١ٓ ٚٔظفُٙ أعبة ثٕؼُ ؽغت اٌذسٚط اٌّجشِغخ أٔٗ وبفٟ،أِب 

 .إٌظف اٌضبٟٔ فأعبة ثبٌٕفٟ ٚرٌه أٔٗ غ١ش وبف ٕٚ٘بن دسٚط رزؼذٜ اٌٛلف اٌّؾذٚد

ِٓ خالي اإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي ؽٛي اعزفبدح األعبرزح ِٓ إٌذٚاد :06   اٌغذٚي سلُ 

اٌّجشِغخ فىبٔذ ٔغجخ األغٍج١خ أُٔٙ اعزفبدٚا ِٕٙب ٚخبطخ فٟ ِغبي ؽشائك اٌزذس٠ظ 

ٚا١ٌ٢بد اٌّؼزّذح ٚ ٟ٘ رف١ذ األعزبر ٚرغًٙ ػ١ٍٗ اٌىض١ش ِٓ األِٛس ؽزٝ ٠ىْٛ ِّٕٙغب فٟ 

. ػٍّٗ أوضش
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ِٓ خالي اعبثبد األعبرزح ػٓ اٌّمبسثخ  اٌزٟ ٠ؼزّذٚٔٙب فٟ رمذ٠ُ دسعُٙ :07     اٌغذٚي سلُ

ٚعذٔب أْ أغٍت األعبرزح ٠ؼزّذْٚ اٌّمبسثخ إٌظ١خ ٚ٘زا اٌّؼّٛي ثٗ ؽب١ٌب،ئال اٌم١ًٍ أُٔٙ 

ِٚٓ ’٠زجؼْٛ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد اٌّؼزّذح فٟ اٌغضائش ٚفٟ رمذ٠ُ دسٚط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ

األعبرزح ِٓ أعبة أْ اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌّمبسثبد ٘ٛ اٌؾً اٌٛؽ١ذ إل٠ظبي اٌّؼٍِٛخ ٌٍزال١ِز ٕٚ٘بن 

. أ٠ؼب أعبة ػٍٝ أٔٗ ٠غزخذَ اٌّمبسثخ ثبأل٘ذاف ألٔٗ ٠غطش اٌٙذف ٠ٚؾممٗ فٟ ٔٙب٠خ اٌذسط

اٌزٞ ث١ٓ ِذٜ ِالئّخ إٌّٙبط اٌذساعٟ ٌّغزٜٛ اٌزال١ِز ٕٚ٘ب وبٔذ :08       اٌغذٚي سلُ 

أغٍت اإلعبثبد ثّالئّخ إٌّٙبط ٌّغزٜٛ اٌزال١ِز ٚ٘زا ئْ دي ػٍٝ شٟء ئّٔب ٠ذي ػٍٝ 

. اٌمبئ١ّٓ ثبٌجشاِظ ٚإٌّب٘ظ اٌذساع١خ أُٔٙ أخزٚا ِغزٜٛ اٌزال١ِز ثؼ١ٓ االػزجبس 

ِذٜ رٛافك إٌّٙبط ِغ اٌىزبة اٌّذسعٟ ٚعذٔب أْ أغٍت األعبرزح ٠مشْٚ :09     اٌغذٚي سلُ 

ثزٛافمّٙب ٚثّب أْ األعزبر ػٍٝ دسا٠خ ثّب ٠ؾز٠ٛٗ إٌّٙبط ٚاٌىزبة اٌّذسعٟ ٠ّىٕٕب اؽالق 

. اٌؾىُ ػٍٝ ٘زا اٌزٛافك ٚ ٘زا شٟء ال ثذ ِٕٗ

٠ج١ٓ اإلِىب١ٔبد اٌج١ذاغٛع١خ ٚاٌّبد٠خ ِزٛفشح ٌزطج١ك إٌّٙبط اٌّذسعٟ :10    اٌغذٚي سلُ 

ٔغذ أْ اإلعبثبد وبٔذ ِزؼبدٌخ ث١ٓ ِٓ ٠شٜ أْ اإلِىب١ٔبد اٌج١ذاغٛع١خ ٚاٌّبد٠خ ِزٛفشح ٚ 

. فٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ%50اٌزؼبدي اٌضبٟٔ ٠شٜ أٔٙب غ١ش ِزٛفشح فىبٔذ إٌغجخ 

اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌؼؼف اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ سافذ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ،ٔالؽع أْ :11 اٌغذٚي سلُ

اعبثبرُٙ لغّذ ئٌٝ اؽزّبالد ِٕٙب ِب ٘ٛ ِزؼٍك ثطشق اٌزذس٠ظ، أٚ إٌّٙبط اٌزؼ١ٍّٟ،أٚ ِب 

. ٠خض اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌٍّزؼٍُ

:             ٚ ٔخٍض ئٌٝ و١ف١خ ِؼبٌغخ ٘زا اٌؼؼف فىبٔذ اعبثبرُٙ وب٢رٟ

. رشر١ت ٚرجغ١ؾ إٌّٙبط ٚفك ٌمذساد اٌّزؼ١ٍّٓ-ِشاػبح ِغزٜٛ اٌزال١ِز                -

. اػذاد اٌّؼٍُ ع١ذا ٚرؼ١ٍّٗ ؽشق اٌزذس٠ظ لجً دخٌٛٗ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ-

. اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌزطج١مبد عٛاء أوبٔذ داخً اٌؾغخ اٌذساع١خ أٚ خبسعٙب-
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 :متىسط الالهذف مه تعليم درس قىاعذ اللغح للطىر

          ئْ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ رؾزً ِىبٔخ ثبسصح فٟ ِخزٍف أؽٛاس اٌزؼ١ٍُ ػبِخ ٚ اٌزؼ١ٍُ 

ٚ ’ئر ال ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٓ دسط لٛاػذ اٌٍغخ فٟ ثشٔبِظ عٕخ صبٌضخ ِزٛعؾ ’اٌّزٛعؾ خبطخ

: ٌٙزٖ األخ١شح غب٠خ وجشٜ رزّضً فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ

. رذفغ اٌزال١ِز ئٌٝ اٌزفى١ش ٚ ئدسان اٌفشٚق اٌذل١مخ ث١ٓ اٌزشاو١ت ٚ اٌؼجبساد ٚ اٌغًّ*       

ٚ ٠ّىُٕٙ ِٓ ٔمذ ’ رٕظ١ُ ِؼٍِٛبد اٌزال١ِز اٌٍغ٠ٛخ رٕظ١ّب ٠غؼٝ ػ١ٍٗ االٔزفبع ثٙب      *

األعب١ٌت ٚ اٌؼجبساد ٔمذا ٠ج١ٓ ٌُٙ ٚعٗ اٌٛػٛػ أٚ اٌغّٛع ٚ أعجبة اٌمٛح أٚ اٌشوبوخ فٟ 

.   ٘زٖ األعب١ٌت

ِٓ خالي اٌزفبػً ِغ ِزؼ١ٍّٓ آخش٠ٓ ِٓ ’أطجؼ اٌّزؼٍُ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ*     

. ثبعزغالي لذسارٗ ِٚىزغجبرٗ اٌمج١ٍخ’ؽ١ش ارخبر اٌمشاساد ٚؽً ِخزٍف اٌّشىالد

فٟ اإلعبثخ ػٍٝ ػذح رغبؤالد وبٔذ رطشػ فٟ لطبع اٌزشث١خ ٚ إٌظ١خ عبّ٘ذ اٌّمبسثخ  *   

. اٌزؼ١ٍُ

٠غبث١خ فٟ ص٠بدح اٌضشٚح ئرٛظ١ف ِبدح إٌؾٛ اٌؼشثٟ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٗ أؼىبعبد   *  

  .اٌٍغ٠ٛخ ٌذٜ وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ

ٚ رىْٛ فٟ ٔفٛعُٙ اٌزٚق األدثٟ ’رغبػذُ٘ ػٍٝ دلخ اٌّالؽظخ ٚ اٌّٛاصٔخ ٚ اٌؾىُ -     *

ٚ اٌز١١ّض ث١ٓ طٛاثٙب ٚ خطئٙب ’ألْ ِٓ ٚظ١فزٙب رؾ١ًٍ األٌفبظ ٚ اٌؼجبساد ٚ األعب١ٌت 

. ٚ ِؼب٠ٕزٙب  ٚاٌجؾش ف١ّب ؽشأ ػ١ٍٙب ِٓ رغ١١ش’ِٚشاػبح اٌؼاللبد ث١ٓ اٌزشاو١ت ’

رّذُ٘ ثزذس٠جبد شف٠ٛخ رىْٛ ِج١ٕخ ػٍٝ أعظ ِٕظّخ ِٓ اٌّؾبوبح ٚ اٌزىشاس ؽزٝ -   *

. رزشعخ اٌؾمبئك إٌؾ٠ٛخ ٚ رىْٛ اٌّبدح اٌٍغ٠ٛخ اٌظؾ١ؾخ ٚ رؾً ِؾً إٌطك اٌّؾشف

رٕض٠ً ِب ػٍك فٟ أر٘بْ اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ لٛاػذ إٌؾٛ اٌظؼجخ ثبلزظبس٘ب ػٍٝ األؽىبَ     *

.   اٌؼ١ٍّخ راد طٍخ ثٍغزُٙ إٌّطٛلخ ٚ اٌّىزٛثخ
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    ٚ ػِّٛب فبٌغشع ِٓ رؼ١ٍُ لٛاػذ اٌٍغخ ٟ٘ ػظّخ أٌغٕخ اٌزال١ِز ِٓ اٌخطأ ٔطمب ٚ 

.١ٌظ فمؾ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثً فٟ ع١ّغ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ’وزبثخ
1
 

   ِٚٓ خالي دساعزٕب اٌزطج١م١خ ٚ رؾ١ًٍ ٔزبئظ االعزج١بْ ِٓ خالي ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ 

: رٛطٍٕب ئٌٝ ِب ٠ٍٟ

رّىٓ طؼٛثخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ ِٓ خالي إٌؾٛ ِٚٓ خالي اٌجشٔبِظ *

. ٚ ِب ئٌٝ رٌه.اٌّمذَ

ثبالػبفخ غٍٝ ػذَ رٛاعذ اٌشغجخ فٟ دساعزٙب ٚرٌه ٌظؼٛثخ ٔؾٛ٘ب ٚ ٌغفبفٗ ٘ىزا ٚطفٖٛ *

. اٌزال١ِز

أِب ف١ّب ٠خض اٌطش٠مخ اٌّؼزذِخ ٟ٘ اٌطش٠مخ إٌظ١خ ِٓ خالي اٌّمبسثخ إٌظ١خ ٚرٌه *

. ثبعزخشاط األِضٍخ ِٓ خالي ٔض اٌمشاءح اٌّذسٚط لجً دسط اٌمٛاػذ 

ؽزٝ ’ئْ إٌؾٛ اٌؼشثٟ غشػٗ رخ١ٍض اٌزال١ِز ِٓ اٌٛلٛع فٟ اٌخطأ ٔطمب ٚ وزبثخ *

. ألْ فٟ وً ِغبي رٛعذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ’٠غزطؼْٛ رؾم١ك اٌزمذَ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد 

ٚثٙب ’ٚفٟ األخ١ش ِب ػغبٔب أْ ٔمٛي أْ إٌؾٛ اٌؼشثٟ األداح اٌزٟ رؾفع اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثٙب *

’ رغزم١ُ أٌغٕخ اٌّغزّؼبد ٚرزؾمك األ٘ذاف اٌّشعٛح ٚ اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ

  ٚػ١ٍٗ فال ثذ ِٓ رٛط١ً ٘زٖ اٌّبدح ئٌٝ أر٘بْ اٌزال١ِز ػٍٝ أؽغٓ ٚعٗ ٚط١بٔزٙب 

 .فجٛاعطزٙب رخٍظٕب ِٓ اٌزؾش٠ف اٌزٞ أطبة اٌمشآْ اٌىش٠ُ لجً ٚػغ لٛاػذ ٘زٖ اٌّبدح

اٌزذسط فٟ ػشع أثٛاة اٌمٛاػذ فزذس٠ظ ثؼغ األثٛاة ِغٍّخ فٟ ٚاؽذ اٌظفٛف صُ رؼبد -

. دساعزٙب فٟ طف ربي ثشٟء ِٓ اٌزفظ١ً

. عؼً إٌّٙظ ٚؽذاد ِزىبٍِخ رشًّ وً ٚؽذح ػذح أثٛاة ِزغبٔغخ أٚ ِزؾذح اٌغب٠خ -

                                                             
 228ص"تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق"ينظرحسن شحاتة 1
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اٌجؼذ ثبٌّٕٙظ ػٓ اٌزشر١ت اٌزم١ٍذٞ فٟ ِؼبٌغخ ِشىالد إٌؾٛ ٚرخ١ٍظٗ ِٓ اٌشٛائت اٌزٟ -

.رف١ذ ِٚٓ وض١ش اٌّظطٍؾبد اٌف١ٕخ
1
 

٠غت أْ ٠ىْٛ اٌىزبة ِغب٠شا ٌٍّٕٙبط فٟ ارغب٘ٗ ٚسٚؽٗ ٚأْ ٠زخز : -ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌىزبة*

. ِٕٗ اٌّإٌفْٛ ِؼشػب إلظٙبس ػٍُّٙ ٚ ئؽبؽزُٙ

ارخبر اٌٍغخ رارٙب أعبعب ٌذساعخ اٌمٛاػذ ٚرٌه ثبخز١بس األِضٍخ اٌزٟ رزظً ثبٌؾ١بح ٚرضٚد -

اٌزال١ِز ثأٌٛاْ ِٓ اٌخجشح ٚاٌضمبفخ ٚ اٌجؼذ ػٓ األِضٍخ اٌغبفخ اٌّجزٛسح ٚاٌغًّ اٌّٛػٛػخ 

. اٌّزىٍفخ

عؼً اٌزّش٠ٕبد اٌزطج١م١خ ؽٛي ٔظٛص أدث١خ ع١ذح ٚ ِف١ذح ِغ اإلوضبس ِٕٙب ٚ اٌؼٕب٠خ -

. ر٠ٕٛؼٙب

ؽزٝ ’الثذ ِٓ ٚػٛػ اٌٙذف ٚاٌغب٠خ ِٓ رذس٠ظ اٌمٛاػذ فٟ رٕ٘ٗ أٚال:-ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌز١ٍّز*

ٚ اٌىزبثخ ٚف١ٙب ’ٚ ٌزٌه ٠ٕجغٟ أْ رزبػ ٌٗ فشص وض١شح ٌٍىالَ ’٠شؼش ثؾبعزٙب ٚ أ١ّ٘زٙب 

ٚ ٠جزي عٙذ فٟ رؼٍّٙب ٚ ٠ؾظ ثم١ّزٙب فٟ ؽ١برٗ .ٚ ػٕذئذ ٠شؼش ئٌٝ ِؼشفزٙب ’٠غزخذَ اٌمبػذح

. ٚ رؼج١شٖ

أْ ٠ىْٛ صّخ دافغ ٌذٜ اٌّزؼٍُ ٠ؾٍّٗ ػٍٝ رؼٍُ اٌمٛاػذ ٚرفّٙٙب ٚدٚس اٌّؼٍُ أْ ٠غؼً -

فبألخطبء اٌزٟ ٠ىضش ش١ٛػٙب ٚرىشاس٘ب فٟ لشاءارؼُ ٠ّىٓ ’اٌذساعخ لبئّخ ػٍٝ ؽً اٌّشىالد 

.أْ رىْٛ ِؾٛس ٌذساعخ إٌؾٛ
2
 

ف١شثؾ ث١ٓ ’ال ثذ أْ ٠ؼًّ اٌّؼٍُ عٙذٖ ٌٍّضط ث١ٓ فشٚع اٌٍغخ ٚفٕٛٔٙب: ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼٍُ

فال ٠ىفٟ ’ؽزٝ ٠شؼش اٌز١ٍّز أْ ٘زٖ ٟ٘ اٌٍغخ’اٌمشاءح ٚإٌؾٛ ٚئعبدح اٌخطأ ٚعالِخ اٌزؼج١ش

وّب ’أْ ٠مَٛ اٌّذسط ثزٌه ثً ٠غت أْ ٠ؼٛد اٌز١ٍّز ػٍٝ اٌشثؾ ٚ اٌزىبًِ ث١ٓ فْٕٛ اٌٍغخ

. ٠ٕجغٟ أْ ٠ّزذ رٌه ئٌٝ ِذسعٟ اٌؼٍَٛ األخشٜ
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         ِٓ ٕ٘ب ٔغزٕزح أْ اٌّمبسثخ إٌظٍخ عٍبعخ رشثٌٛخ خبءد إلطالذ إٌّظِٛخ 

اٌّمبسثخ –ٚ رخٍٍظٙب ِٓ اٌزمٍٕبد اٌزمٍٍذٌخ اٌزً وبٔذ عبئذح فً اٌغٍبعخ اٌىالعٍىٍخ ’اٌزشثٌٛخ

ٚ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد زٍث رٙذف ٘زٖ األخٍشح إٌى خؼً اٌّزؼٍُ ِسٛس اٌؼٍٍّخ ’ -ثبأل٘ذاف

إر أطجر اٌّزؼٍُ ثفضٍٙب ػٕظشا ٔشطب ٌشبسن إػذاد ِخزٍف إٌشبطبد ’اٌزؼٍٍٍّخ اٌزؼٍٍّخ 

. ثبإلضبفخ إٌى رغٍٍش طشائك اٌزذسٌظ اٌّخزٍفخ’اٌزشثٌٛخ

إْ رؼٍٍُ ِبدح اٌظٛا٘ش اٌٍغٌٛخ فً ِخزٍف األطٛاس ثّؼٕى ِشازً اٌزؼٍٍُ ػبِخ ٚ اٌزؼٍٍُ     *

ٚ إّٔب ٌدت ػٍى وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ اٌسشص ػٍى ’اٌّزٛعظ خبطخ ٌٍظ ثبألِش اٌٍٙٓ

ارجبع اٌخطٛاد إٌّبعجخ ٌزٌه ثدذٌخ ٚ اخزٙبد ٌزسمٍك األ٘ذاف اٌّشخٛح ِٓ رؼٍٍُ ِبدح إٌسٛ 

: ِٚٓ خالي ٘زا اٌجسث رٛطٍٕب إٌى خٍّخ ِٓ إٌزبئح أثشص٘ب ’اٌؼشثً 

ِٓ خالي اٌزفبػً ِغ ِزؼٍٍّٓ آخشٌٓ ِٓ ’أطجر اٌّزؼٍُ ِسٛس اٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ اٌزؼٍٍّخ  * 

وّب أٔٙب .ثبعزغالي لذسارٗ ِٚىزغجبرٗ اٌمجٍٍخ’زٍث ارخبر اٌمشاساد ٚزً ِخزٍف اٌّشىالد

. رًّٕ ِؼبسفٗ ٚرثشٌٙب ٚرؼٛدٖ ِب رٛظٍف ِب ٌىزغجٗ

عبّ٘ذ اٌّمبسثخ إٌظٍخ فً خؼً اٌّزؼٍُ ػٕظشا فؼبال،ُِٚٙ ٌفظر ػٓ سأٌٗ ،ٌٚشبسن  * 

. فً اٌذسط ثبخٛثزٗ ػٓ األعئٍخ اٌّزظٍخ ثبٌٕض،ٚرثشي ِسظٌٛٗ اٌفىشي ٚاٌثمبفً

إػزّبد٘ب ػٍى اٌزؼذاد فىٍّب وبْ :ػٍى اٌشغُ ِٓ إٌدبثٍبرٙب اٌىٍشح إال أْ ٌٙب عٍجٍبد ِٕٙب   *

. اٌؼذ ِٕبعجب وبْ اٌزسظًٍ أٔدر

ٌؼذ إٌض فً اٌّشزٍخ اٌّزٛعطخ أٔدغ طشٌمخ رزخز ِٕٗ األِثٍخ إٌّبعجخ ٌٍظب٘شح اٌٍغٌٛخ   *

 .اٌّذسٚعخ

ززى ’إْ اٌظٛا٘ش اٌٍغٌٛخ غشضٙب رخٍٍض اٌزالٍِز ِٓ اٌٛلٛع فً اٌخطأ ٔطمب ٚ وزبثخ *

. ألْ فً وً ِدبي رٛخذ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ’ٌغزطؼْٛ رسمٍك اٌزمذَ فً ِخزٍف اٌّدبالد 

إرْ اٌّمبسثخ إٌظٍخ ً٘ ِمبسثخ رؼٍٍٍّخ ردؼً ِٓ إٌض سوٍضح ٌزؼٍٍُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ،رذسط  *

. ثٍٕزٗ ٚٔظبِٗ،ٚرٙزُ ثّغزٌٛبرٗ
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ِٚٓ ششٚط ٘زٖ األخٍشح االرغبق  ٚ االٔغدبَ،ٚأدٚاد اٌشثظ ،ٚاٌزذسج فً رؼٍٍُ    *

. إٌظٛص ٚاٌمٛاػذ 

ٚثٙب ’ٚفً األخٍش ِب ػغبٔب أْ ٔمٛي أْ إٌسٛ اٌؼشثً األداح اٌزً رسفع اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ثٙب    *

’ رغزمٍُ أٌغٕخ اٌّدزّؼبد ٚرزسمك األ٘ذاف اٌّشخٛح ٚ اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛخً

ٚػٍٍٗ فال ثذ ِٓ رٛطًٍ ٘زٖ اٌّبدح إٌى أر٘بْ اٌزالٍِز ػٍى أزغٓ ٚخٗ ٚطٍبٔزٙب   *  

. فجٛاعطزٙب رخٍظٕب ِٓ اٌزسشٌف اٌزي أطبة اٌمشآْ اٌىشٌُ لجً ٚضغ لٛاػذ ٘زٖ اٌّبدح

. ِٓ ٘زا اٌجسث اٌّزٛاضغ’          ٚ٘زا ِب رٛطٍٕب إٌٍٗ فً ظً ِب عجك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة المصادر و المراجع
 

~ 62 ~ 
 

 :المعاجم

 1994’3ط’بٌروت’دار صادر ’1ج"لسان العرب"ابن منظور-

 .4دار المعارف،القاهرة،ط"معجم الوسٌط"مجمع العربٌة-

 :المصادر

 .ط،دت.محمد علً النجار،دار الكتاب العربً،د"الخصائص"ابن جنً-

متاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً معرفة أٌام العرب والبربر ومن "المقدمة"ابن خلدون-

 .1984عاصرهم من ذوي السلطان االكبر،الدار التونسٌة،الجزائر،

عمر :تح"الصاحب فً فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب فً كالمها"ابن فارس -

 .1،1993الفاروق،مكتبة المعارف،بٌروت،ط

 .2004ط،.محمد صدق المنشاري،دار الفضٌلة،مصر،د:تح"التعرٌفات"الشرٌف الجرجانً-

 .ط.شوقً ضٌف،دار المعارف،د:تح"كتاب الرد على النحاة"القرطبً ابن مضاء-

 .1،1995،ج3المكتبة المصرٌة،بٌروت،ط"جامع الدروس العربٌة"مصطفى الغالٌٌنً-

 :المراجع

 .1،1996،ج3عبد الحسٌن القتٌلً،مؤسسة بٌروت،ط:تح"االصول فً النحو"ابن السراج-

 .1،2008عالم الكتب،ط"مظاهر التجدٌد النحوي لدى مجمع اللغة العربٌة"أبو الهٌجاء-

 .2،1984ط"نحو تٌسٌر دراسة ونقد منهجً"أحمد الستار الحواري-

دٌوان المطبوعات -دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات"أحمد حسانً-

 .الجامعٌة الجزائر

 .ط.تونس،د"تجارب عربٌة فً التعلٌم األساسً"أنطوان حبٌب رحمة-
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 .2006،دار النهضة العربٌة،بٌروت،1ط"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان طعٌمة وآخرون-

دار التنوٌر للنشر "التدرٌس العلمً والفنً الشقاق لمقاربة واألهداف"خالد لبصٌص-

 .2004والتوزٌع،

 .ط.د"أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق"راتب أحمد عاشور-

الدار المنهجٌة "اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة"سعد علً زاٌر سماء تركً-

 .1،2016،ط

حسن :تح"تدرٌس النحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة"ظبٌة سعٌد السلٌطً-

 .1،2002شحاتة،الدار المصرٌة ،مصر،ط

 .2002،مطبعة النجاح،الدار البٌضاء،1ج"المنهل التربوي"عبد الكرٌم غرٌب-

 .1،2008دار العلم واإلٌمان،ط"التحصٌل اللغوي وطرق تنمٌته"عبد المنعم أحمد بدران-

 .1،2008دار حزم،بٌروت،ط"النحو العربً بٌن األصالة والتجدٌد"عٌسانً عبد المجٌد-

 .ط.دار الٌازوري العلمٌة،األردن،د"أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة"فهد خلٌل زاٌد-

دار المسٌرة للنشر والتوزٌع و "التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة"محمد محمود الحٌلة-

 .1،1999الطباعة،ط

دار الفكر "تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة"محممد صالح المحاور-

 .2000العربً،القاهرة،

 .ت.ط،د.د"قضاٌا ألسنة تطبٌقٌة دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة"مٌشال زكرٌا-

دار "خصائص اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها"ناٌف محمود معروف-

 .1،1985النقائض،بٌروت،ط
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تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة وتطبٌقاته "محمد صالح الدٌن المجاور-

 .2000دار صار الفكر العربً،القاهرة،"التربوٌة

- 

 ط.دار النشر والتوزٌع،د"تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق"حسن شحاتة-

 .ط،الجزائر.د"الدلٌل البٌداغوجً لمرحلة التعلٌم االبتدائً"محمد صالح الحثروبً-

 :المجالت-

المقاربة النصٌة فً كتاب اللغة العربٌة،السنة الثالثة من التعلٌم "    لٌلى شرٌفً

 .2014،جامعة معمري،تٌزي وزو،25مجلة الممارسات اللغوٌة،ع"المتوسط
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   .إهداء-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 تعليمية القواعد النحوية وفق المقاربة النصية للسنة الثالثة متوسط:الفصل األول-

 06ص................................................................مفهوم التعليمية*-

 09ص..........................................................ماهية القواعد النحوية-

 .15ص............................الصعوبات التي تواجه التالميذ في اكتساب النحو-

 18ص.................................................................المقاربة النصية-

 20ص........................................................................مستوياتها-

 21ص.........................................................................خطواتها-

 .24ص...........................................................................مزاياها-

 27التقنيات المتبعة في تدريس القواعد وفق المقاربة النصيةص:الفصل الثاني*

 27ص............................................................كيفية تدريس القواعد-

 41ص.......................................................عرض االستبيان وتحليله-

 52ص...................................................................نتائج االستبيان-

 55ص...............................الهدف من تدريس القواعد النحوية في المتوسط-

 59ص .........................................................................خاتمة --

 62ص......................................................قائمة المصادر و المراجع-
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 .66ص..............................................................................فهرس-



 :ملخص المذكرة

 

           يعتمد حقل التعليمية من أهم المجاالت التي تهتم بقضايا التدريس اللغوي      

و ’من حيث تحديد السياسة العامة للمعارف اللغوية و طبيعة تنظيمها ’شاملة غير مجزأة 

 .و بطرق اكتسابها و بكيفية تفعيلها و الصعوبات المتوقعة,عالقتها بالمعلمين 

التعليم -النحو العربي-الظواهر اللغوية-المقاربة النصية:             الكلمات المفتاحية

 .الجيل الثاني-المتوسط
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